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ெசா��க https://plus.google.com
/u/0/communities/111627536687519891951

த��நா��� ���ேகா�ைட�� “ஞானாலயா
ஆ�� �லக�” எ�ற ெபய�� தன� ெசா�த
�ய���� எவ�� �� உத� ஒ��ைழ���
இ�� ஒ� ��றா�� காலமாக த���
ெவ�வ�த ஏற��ைறய ஒ� ல�ச�
��தக�க��, 50 ஆ�ர����� ேம�ப�ட



த� இத�க�, இ� த�ர �த�ப����� �ற�
த���� அ��த ப��� வராத அ��வ
��தக�க� என அைன�� �தமான
��தக�கைள�� ேசக��� ைவ���ளா�.
இத�ெக�� த�யாக த� ��ேடா�
அழகான க��ட��� ேசக��� ைவ��
இலவசமாக ப�� ம��� க���
மாணவ�க����, ஆரா���யாள�க����,
��தக ஆ�வல�க���� உத��
ெகா������றா�.

“ஞானாலயா” த�ப�க� ��. ���ண����
ம��� ��ம� ேடார� ���ண����
அவ�க��� இ�த �� �ைல
சம������ேற�.
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�ைல�ப�� �ல
வா��ைதக�
அ��த ப�� தைல�ைறகைள அ��க
காரணமாக இ��த த��நா��� உ�ள
����� எ�ற ஊ�� இ��� இைத கன�த
மனேதா� எ����ேற�. கட�த 20
வ�ட�களாக இ���ள ஆ��த ஆைடக�
ஏ��ம� ெதா��� ஈ�ப�� இ�� உய��த
பத��� வ�� இ��த ேபா��� மன����
இ���� ேகாப��, இயலாைம�� எ����
எ�த இயலாத அள��� கட��
ேபா���ட�. எ�னள�� உ�வா���
ெகா�ட �ல ெகா�ைகக�
ேகா��பா�க�� ப� �����ற�ைத நாச�



ெச�யாத ��வன�க�ட� ெதா�� ��யாக
ெதாட�� ைவ���ேள�. அ� ேபா�ற ஒ�
��வன��� தா� த�ெபா�� “ெபா�
ேமலாள�” எ�ற பத��� இ����ேற�.
என� �த� ��தகமாக ெவ�வ���ள
“டால� நகர�” எ�ற ��� இ���ள
சாய�ப�டைறக� ���� ��வாக
எ����ேள�. நா� க�ட கா��கைள,
பா��த பா��த அ�பவ�கைள
���தவைர��� ஆவண�ப��� உ�ேள�.

த� �ைற�� இ���� தர� ெக�ட ெசயைல
ேவ� எவ�� ���சலாக எ�த மா�டா�க�
எ�� இ�த ��தக�ைத வா��த பல��
என�� பாரா��ைர வழ��னா�க�. 2013
ஆ� ஆ��� த��நா��� தைல�ற�த
ப�� ��தக�க�� ஒ�றாக �கட� ��ம�
இ�த ��தக�ைத ேத��ெத��� உ�ளன�.



இ��த ேபா��� மன���� இ���� ��ற
உண�����, எ� வா��� எதா��த
கடைமக�� இர�� த�டவாள� ேபால
இ�� வைர பய���� ெகா������ற�.

இ�த �� ���� நா� த��நா���
பா��த, பா���� ெகா������ மா�ப�ட
�����ழ� சா��த பல வ�ைற��, ச���த
அ�பவ�கைள�� எ�� உ�ேள�. எ�
��ற உண���ைய��, மன�� உ�ள
�����ைப�� இத� �ல� ஓரள��ேக��
இற�� ைவ�க ������ேற�.

இ�வைர��� ��� �� ��க�
ெவ���� உ�ேள�. இ� என�
நா�காவ� �� �லா��. ஒ�ெவா� ��
���� என�� பட�க� த�� உத�ய
“இய�ைக ஆ�வல�” ��. ச�கரநாராயண�



அவ�க��� எ� ந��ைய இ�ேக எ��
ைவ�க ������ேற�.

இ�� இர�டாவ� ப��யாக வ���ள
மரப� மா�ற� ���த க��ைரகைள ந��
ரசாயன���� எ�ராக ேபாரா��
ெகா������ �� ெச�வ� அவ�க�
எ��ய க��ைரக�� ெதா���. என��
அ��க� ெச�� ைவ�த ேசல� ��.
ெல�மண� அவ�க� எ� ந��. ��.
ந�மா�வா� பட� த�த ப�ைம �கட���
��க ந��.

“�க�கால��� உ�ள சா��ய���கேளா�
ந�ைம ெபா���� ெகா�� நா�
�ைழ�பத�கான வ�ைய ம��ேம எ�ேபா��
பா��� ��ேன�� ெகா�ேட இ��க
ேவ���” எ�� எ� ெந���ய



ந�ப�க�� உற�ன�க��
உட��ற�ேதா�� எ�ேபா�� என��
அ��ைரயாக ெசா�வ� வழ�க�.

ஆனா�� ச�க��� ம�த�க� வா��
சமரச��ட� ��ய சாதாரண வா��ைக
எ�ற எ�ைல� ேகா�ைட உைட�ேத
இ�வைர��� வா��� வ���ேள�.
இய�ைக ேபால எ�ைலகைள கட�த வாழ
�ைன�த காரண�தா� எ� எ����
பயண��� எ�லா� �ைறகைள��
ேந�ைமேயா� எ�த ���த�. அர�ய�,
ச�க�, வரலா�, அ�பவ� எ�� கட�த
��� �� ���� எ�னள�� ெத��த
வைர�� இய�பான ெமா���
ெகா����ேள�.

ப��த உ�க��� எ� ந��.



இய�ைக ���� அ�கைற�படாம� பண�
ம��� தா� வா��� �� எ��
வா�பவ�கைள ������ �ன�ேதா��
அ�க அள�� பா���� ெகா������
ேபா� என�� எ�ேபா�� �ைன�� வ��
ேபாவ� நா� �ேழ ெகா����ள படேம.
ஆ�ர� ப�க�க� எ�� ��ய ைவ�க
ேவ��ய �சய�ைத இ�த ஒ� பட�
உ�க��� ��ய ைவ�� ���. ப��க�
ெதாட��� உ�க��� எ� வா���கைள
எ�� ைவ���ேற�.

ந��.

ேஜா�� �����

ேத�ய� இ�ல�.

27/03/2014



ெதாட�� �� அ�ச�
powerjothig@yahoo.com

வைலப�� �கவ� http://deviyar-
illam.blogspot.com/

இ�ேக ெகா����ள � ��� இைண�ைப
ெசா��� இ�த பாடைல அவ�ய� ேக�க��

http://www.youtube.com



/watch?v=uUPFuJIa9qY

வா��தவ� ேகா�. மைற�தவ� ேகா�.
ம�க�� மன�� ��பவ� யா�?
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1. ���கமாக ேப�

25 வ�ட�க���� �ற� அ�த இட�ைத
ெச�ைன�� இ��� ஊ���� ���� வ��
ெகா����த ேபா� பா��ேத�. எ� ெசா�த
ஊ� �ைன�� வ�த�. ெச�க�ப�� ர��
�ைலய����� ர�� உ�ேள �ைழ��
ேபா�, நா� பா��த ர�� �ைலய����
ெவ�ேய ெத��த நைடேமைட��
அ�ேக���� பா��த அ�த ��ட ஏ���
என� ஊ�� உ�ள ர�� �ைலய�ைத
என�� ஞாபக�ப���ய�.



ெச�ைன����� ஒ� ம� ேநர�
பய���� ெச�க�ப�� அ�ேக வ�த ேபா�
தா� எ� மன���� ����� வ�த�. ர��
பயண��� நா� ெதாட��� பா����
ெகா�� வ�த கா��க�� ெந���ய����
ெகா������ ��க��, வாகன



ச�த�க��, ஏேதாெவா� ெதா��சாைல��
�ைக�மாக நா��� “ெதா�� வள���”
எ�பைத என��� �ைன� ப����
ெகா����த�.

�ன�ேதா�� ெச�ைன�� ���ரண�
வள��� ெகா�ேட����ற�. த��நா���
�ற ப��க�� வாழ ��யாத, வா���கைள�
ேத�� ெகா����பவ�க�� இ�த
நகர�ைத ெமா��� இ�� ெச�ைன��
உ�ேள வா�� ம�க�� ெதாைக 50 ல�ச�.
�ன�ேதா�� இ�� வ�� ேபா��
ெகா����பவ�க�� (2013) எ���ைக
ஏற��ைறய ப�� ல�ச� ேப�க�.

அ��பைட க��மான� எ�� ஒ��
ெச�ைன�� இ�லேவ இ�ைல. அ� ���த
அ�கைற�� ஆ���� வ�� எ�த அர����



இ��பதாக� ெத�ய��ைல. ெச�ைன��
வரேவ பல�� �����றா�க�. வ�தவ�க�
எ�ேலா�� த�க ������றா�க�.
த�க��கான வா��ைகைய வாழ
ஆைச�ப��றா�க�. வா���கைள� ேத�
அைல�றா�க�. ��யாதவ�க�
சாைலேயார����, �வ��� ஓர����
ேபா�� ேச��� ����றா�க�.

வா��ைக�� ெபா�ளாதார ����
வள��தவ�கைள� கா�� அவரவ� ஊ��
இ��பவ�க���� ஆைசைய அ�கமா��
���றா�க�. இத� �லேம ெச�ைன
இ�� வைர��� ஒ�ெவா�வைர��
வரவைழ��� ெகா�����ற�. நா�
பா��த அ�த ��ட ஏ��� �ரமா�ட��,
அ�� �ைற����த த���� என��
ம����ைய� த�த�. �ைகவ�� ெம�வாக



நகர� ெதாட��ய�.

�தானமாக ர��க ���த�.
நைடேமைட����� பா���� ேபா�
��வனாக மா� இற�� ஓ� ஒ� ஆ�ட�
ேபா����� வரலாமா? எ�� ேதா��ய�.
எ� மன���� ���ண��� பர�ய�. ர��
ஜ�ன� வ�ேய எ���பா��� ��வைன�
ேபால� ��க��த எ�ைன அ���
இ��தவ� �ேனாதமாக� பா��தா�.

என� ெசா�த ஊரான ��வய��, ஊ���
ெவ�ேய தா� ர�� �ைலய� இ���ற�.
ஊ��� ந�ேவ க�ட�� – ��வய� எ��
ெத�னக ர�� வரலா��� ஒ� ������
ர���ைலய� அ�. பரபர�பான ர��
மா��கம�ல. எ�த ���ய��வ��
இ�லாத�.



காைர�������� ம�லா��ைற
மா��கமாக� ெச�ைன ெச��� க�ப�
எ���ர�.

என�� �பர� ெத��த நா��� இ���
அேத ேவக��� தா� இ�� வைர ெச��
ெகா�����ற�. உலக� ���க
மா�ற�கைள� தனதா��� ெகா�ேட���க
இ��யா�� ர��ேவ �ைற��� ம���
எ��� அ�தைன ���ர�
எ���பா��ப��ைல. காரண� ந�
இ��யா�� ஜனநாயக ேகாளா�க�.

நா� இ�� ��ஞான��� உத�யா� பல
�த�க��� வள��� ��ேடா�. ஆனா�
நாேம ஒ� ��ைப தா� எ�பைத
ெவ��ட��� நட�� ெகா��� �ைறைய
ைவ�� எ�தாக� க�� ெகா�ள ����.



சக ம�த�கைள� பா���� ேபா�
அவ�க�ட� பழ�� ேபா�� ந�மா�
ந�மா� ���� ெகா�ள ����.

அரசா�க ெசா�� எ�றா� அ�� கா���
அ�கைறய�ற த�ைமைய ைவ�ேத க��
ெகா�ள ����. அவசர� எ�ற ெபய��
கா�� இட�க�� ��க� ேபால� ���
ெகா�� ���� க��க ந�மா� ��க ����.
��னா� வ�பவ�கைள� கவ��காம�
எ��ைல ��ப ����. �� ைவ�த
உண�கைள அ�ப�ேய ேபா�� ���
இ���� இட�ைத ஈ ெமா��க ைவ�ப��
ந�மவைர� த�ர ேவ� எவைர��
உதாரண� கா�ட ��யா�.

ஆனா� எ� ஊ�� உ�ள ர�� �ைலய���
��ட� எ�ேபா�� �ைறவாகேவ இ����. 



இ�த காரண�தா� அ�ேக ��ைபக����
அ��க����� வா���� �ைற�. பல சமய�
சர�� வ��க� ம��ேம வ�� ேபா��.

எ�க� ஊ����� ெச�ைன��� ெச�ல
�ைன��� �����ட இன ம�க� தா� இ�த
ர�ைல அ�க� பய�ப���வா�க�.
அவ�க� ���ப��ட� இ�த ர��� தா�
ெச�வா�க�. ஆனா� ெப��பா�� நா�
பா��தவைர��� இ�� வைர���
த��நா��� ர�� �லமாக�
பய��பவ�க� �ைற�. ேவக� ஒ�
காரணேமா? ேநர �ர�சைனேயா? எ�ேபா��
பல�� ேப���� பயண�ைத�தா� இ��
வைர��� �����றா�க�.

எ� ஊ������ ர�� நைடேமைட தா�
என�� ஞான� த�த ேபா�மர�. ஒ�



�ைன�� நட�க ஆர���தா� ம��ைன
வைர��� ஐ�� ��ட பயண��� அைடய
����.

சாய�கால ேநர��� அ�ேக வ�� ஏெழ��
பய�கைள� த�ர ேவ� எவ�� அ�த�
ப�க� எ��� பா��க மா�டா�க�. இ�த இட�
தா� என எ��கால� கன�கைள
அைடகா�த ஆலமர�. எ�க� ������
���ற� ேதா�ட� இ��தா�� ப�� இ��
வைர��� ப����ட ைமதான� தா�
மாைல ேநர�க�� என�� ப��க உத�ய�.
அ�த ைமதான���� பலதர�ப�ட
மாணவ�க�� வ�� ��வா�க�.
ெப��பா�� ப�� ���த�� �ைளயா��
��ய�க�� �க�டமாக அ�த ைமதான�
இ��த�. நா� க��� வ�த ேபா�
ந�ப�க�� மா�னா�க�. இட�� மா�ய�.



க��� பாட�கைள� ப��க உத�ய இடமாக
எ�க� ஊ� ர�� �ைலய� என�� உத�ய�.

ம�ய ெவ�� �ைற�� ேபா� �������
நட�� வ�தா� 20 ��ட��� இ�ேக வ��
�டலா�. இ��� வ�� வைர��� அ�ேக
தா� இ��ேப�. அ�ேக இ���� ர��
�ைலய�ைத ஒ�� ஒ� �ற� ��ட
க�மா�� எ�ேபா�� த���
�ைற������. அ�ேக ெத���
வய�ெவ�க�. க���� ப�ைசயா�
இ����. க�மா�� த��� �ல� கா���
வ�� �க�ைத அ�ப���� ெகா�ேட
��� ம� ேநர� தவ� ேபால� ப���
�டலா�. இைர�ச���, எ�த� ெதா�தர��
இ�லாம� அ�த� ேபரைம� ந�ைம நம�ேக
உணர ைவ�� ���.  அ�த� ப���� ஆ�
ேம��பவ�கைள� த�ர காக� �ட வரா�.



உலக�ைத உணர ைவ�த கால�க�
ஒ�ெவா�றாக எ� �ைன��� வ�த�.
ப���� ேபா� உட� இ��தவ�க�
இ�ன�� இ���றா�க�. இ�ன�� பல
இட�க��� ���� வா��� ெகா��
இ���றா�க�.

பா���� ேம�ப�டவ�க� ஊ����ேள,
ஊ��� அ�ேக தா� வா��� ெகா��
இ����றா�க�.. ஆனா� நட�� ���த
மா�ற�க� தா� அ�சயமாக இ���ற�.

ெப�கைள� க�டாேல தைலைய�
���தவ��� இ�� ெப�க� இ�லாம�
இர� நகரா� எ�ற �ைல�� வா��ைக
மா����ள�. ஒ�ெவா� �ைற�� அ��த�
ப�தா�� க���� பா���� ேபா� நா�
எ�ப����ேபா�? இ�ேக வ�ேவாமா? எ��



ந�ப�க�ட� ேப���ேள�. ஆனா�
இர�� ப�தா��க� கட�� ேபா���ட�.
ேப�ய எவ�� இ�த நைடேமைட��
இ�ேபா� வ�வ��ைல. ெவ���, உ���
எ�றா�� இ�த� ப��ைய ேப��� வ�ேய
கட�� ெச��� ேபா� க�களா�
பா��பேதா� ச�. ம�றப� பைழய
�ைன�கைள� �ட அவ�க��� அைச
ேபாட ேநர��ைல.

ஒ�ெவா�வ�ட�� ேப�� ேபாெத�லா�
உலக� �ர�சைனகைள �ட அவரவ� சா��த
�ர�சைனக� தா� ெப�தாக இ����
ேபால� ெத���ற�. ����ேய ஆக
ேவ��ய ���ப வா��ைக ஒ� ப�க�.
ெபா�ளாதார� �ர�சைனக� அ��த� ப�க�
எ�� �க�த��� மா�ட�ப�ட மா�கைள�
ேபால� த�கைள மா��� ெகா�� வா���



ெகா�� இ���றா�க�.

த�கைள ஆ�வாச�ப���� ெகா�ள�
ைகவச� எ��� அவ�க�ட�� இ�ைல.
அைத ேநா�� ேயா��ப�� இ�ைல.
ஊ���� ெச��� சமய�க�� “வாடா…
அ�த�ப�க� ேபா��� வரலா�” எ�றா��
�ேனாதமாக� பா��பவ�க� தா� அ�க�.

காரண� நா� எ�லாவ�ைற�� மற�கேவ
������ேறா�. இ�ைறய �ர�சைனக�
தா� ���ய�. ஒ�ெவா� ��ட��
வ�மான���� உ�டான வா���கைள�
ப�� ம��� தா� ேபச ������ேறா�.

���கமாக� ேப�. �ைரவாக� ெசய�ப�
எ�ப� தாரக ம��ரமாகேவ ஆ��டட�.

ச����� ஒ�ெவா�வ�� ஏேதாெவா�



ஆைச�� ஆைச�ப�� அைடய
��யாதவ�களாக�தா� இ����றா�க�.
அத�காக� ேபாரா�� ெகா�� இ��பதாக�
ெசா��றா�க�. அைட�� ேநர� தா�
ெத�ய��ைல எ�� ேநர கால�ைத�
ெசா�� அ���� ெகா��றா�க�.

“ந� ெச��� ப��த இவ� எ�ப��
ெச��லா� ��டா� ெத��மா? �� ம���
50 ல�ச����� க����ளானா�” எ�ப�
ேபா�ற �சய�க���� தா� ���ய��வ�
�ைட���ற�. ெதா�� சா���, பண�
சா���, ���ப�கைள உ�ளட��ய
எ��கால� ��ட�க� ம��� தா� இ�ேக
ேபச ேவ��ய �சயமாக மா���ள�.

ஆனா� எ�லாவ���� ஒ� ����� ���
ஓ��ெகா����பைத ஒ�ெவா�வ�ட��



உைரயா�� ேபா� உணர ����ற�.

ஒ�வ� உ������� உைட, அ�������
ஆபரண� எ�� ெதாட��� பய����
வாகன� வைர��� நம� த��யாக எ����
ெகா�ள�ப���ற�. ச�ப��� எ�ன
ப��தா�? எ�� ேக�டா� ெக�ேக��ேக
எ�� ���� தா� வ���ற�. எ�தைன
வ�மான� இ��த ேபா��� உ�����
இ���� அ�த எ�சகைல ��� ம���
மாறேவ��ைல. பய�ப����
ெகா������ பல ெபா��க� அரசா�க�
ெகா��த இலவச ெபா��க�. அ���
ேவெற�ன த�வா�க�? எ�ற ஆ�வ�
�ைற�தபா���ைல. ஒ� �ைற
இைட�ேத�த� வராதா எ��
ஏ����றா�க�.



வா�� ைவ������ இர�� ச�கர
வாகன�ைத ���� ைவ�� ��� ஓ���
ெதா��� ெகா�� ெச��� ��கன�
ேபா�ற ஒ�ெவா�வ�� ��னா��
ஓரா�ர� த��ர�க�. அ�தைன��� ச�க�
ெகா���� அ��கார� தா� ஆ�ச�ய�
அ����ற�. ������ அைட�� �ட���
ெப�க�� மன� ���க �காரமாக மா�
ெதாைல�கா�� க��� த�த க�றா�கைள�
தா� ேவதமாக எ���� ெகா�� ெவ���
ெப�றதாக� ேப��றா�க�.

அைலேப�கைள��ட ��� கா�
ெகா��க�தா� அ�க�
பய�ப�����ேற� எ�� ந�ப� �����
ெகா�ேட ெசா�ன ேபா� எ�னா� ���க
��ய��ைல.



எ�தைன �ைற எ� ����� ேப�னா��
கைட��� கா� ச�பா��க வ� ெசா�லடா?
����� வ�தா� ஒ� வ�ட�����
ச�பா��� �ட ���மா? எ�பவ�ட� எ�
����� ேபச ����?

ர�� ேமைட�� நா� பா��த அ�த
மர�கைள� ேபால� தா� பல சமய���
அைம�யாகேவ இ��ேத�. ேபச�
ெதாட��னா� எ�ேர ��பவ� மேனா�ைல
எ�ன? ேப�வைத �����றாரா?
இ�ைலயா? எ�பைத��ட ேயா��காம�
ேப��ெகா�ேட இ��பவைன எ�ன
ெசா�� �����ட ����.

ேக�ப�� கவ��க ����ற�. கவ����
ேபா� ேப�வ�� அள� ����ற�. ேயா��க
அவகாச� �ைட���ற�. �ைட��



��டாேன எ�� ெகா��� �����
அவ�கள� அ��தம�ற உைரயாடைல
உ�வா��� ேபா� எ�ப�ெய�லா�
ேபச��டா� எ�பைத உண��� ெகா�ள
����ற�.

அ�� ர�� �ைலய��� பா��த மர�க�
இ��� அ�ப�ேய தா� இ���ற�. மர���
உ�ள இைலக� உ����, ெவ�� �ைளக�
ம��� அ�ப�ேய இ���ற�. இைல���
கால�தா� வ�த மா�றம�ல இ�.
எ�ேபா�ேம இ�ப��தா� இ�த மர�க�
இ����. வ�� ேபா�� ஒ�ெவா� ர���
���ய �ைகைய� �வா���� த� �ய�ைத
இழ�� ���� மர�ைத�� ம�த�க��
மேனா�ைலைய�� ஒ���� பா����
ெகா�ள ���த�.



ர�� ேமைட�� மர� எ�ற ேபா�ைவ��
ெவ�� �ைளகளாக ���
ெகா����பைத� ேகா�ேடா�ய� ேபால
ர���� பா��ேத�. ம��க��த மரமாக
இ��பைத� ேபால�தா� எ�ேலா�� மா��
ெகா�ேட�����ேறா�. பண� எ�ற
வ�� மன� எ�ற ெபா��ஷ�ைத
ெபா�டலமாக� க�� ������
த����ட�.  நா�� அைத�தா�
������ேறா�.





2. த���� �ைளயா�ய
நா�டா இ�?

��������� ���ேகா�ைட ெச���
வ��� பா��த கா��க� என��
ஆ�ச�ய�ைத� த�த�. த��� பா��ைல
�ம�� ெச�பவ�க�� எ���ைக �க�
ெசா�பமாகேவ இ��த�. ேப��ேதா அ�ல�
ர�ேலா ெப�நகர�கைள� தா��� ேபாேத
ஒ�ெவா� �சய���� �ல மா�த�கைள�
��ைமயாக� கவ���� ேபா� ந�மா�
���� ெகா�ள ����.



இ�த� ப�க� உ�ள ம�க� ���� இ���
த�க���� ேதைவயான த��ைர எ���
வ�� ����றன�. நா� பா��த எவ�
ைக��� ‘�ரா��’ ெபா��த த���
பா��� இ�ைல.

நக��ற�க�� வா�� ம�த�க�ட���,
இர�� சமா�சார� க�டாய� உ�ள�. ஒ�
ைக�� ைக�ேப� ம�ெறா� ைக�� த���



பா���. இர�ைடய�க� ேபாலேவ
இைவ�ர��� த�ேபாைதய வா��ைக��
ஒ�ெவா�வ���� �க அவ�யமாக
இ���ற�.

ெகா��க… �ைவ�க… எ�ப� ேபால� ேபச…
���க… எ�ப� தா� த�ேபாைதய
வா��ைக�� ஒ� அ�கமாக இ���ற�. ��
நகர�க�� ெப��, ேகா� எ�ப�� இ���
அ�க அள� ஊ��வ இ�ைல. ம�த�க��
மேனாபாவ� எ�ப� மா��
ெகா�����ற� எ�ப� உ�ைமயாக
இ��தா�� ெசலவ���� பண�ைத�
கண�� பா��� தா� ெசலவ���றா�க�.
அவசர�, அவ�ய�, அ�யாவ�ய� ேபா�ற
��யாச�கைள உண��ேத வா��றா�க�.

ம�ற மா�ல�க�� எ�ப�ேயா? த��நா���



த��� எ�ப� இ�� லாப� ெகா����
�யாபார�. ெச�ைன�� ம��� ஒ� ந��தர
வ��க� வா�வத�காக மாத� ேதா��
த����� ம��� ெசலவ���� ெதாைக
3,500 �பா�. காரண� ���பேம �ைல��
வா��� தா� த�க� ��த���
ேதைவகைள �ைறேவ��� ெகா��றா�க�.



ெச�ைன�� உ�ள ெச��ர� ர��
�ைலய��� நா� பா��த கைட�� இர�ேட
இர�� சமா�சார�க� தா� அ�க அள�
இ��த�. அ�ேவ தா� அ�த ஒ� ம�
ேநர� ���க அ�க அள� ��பைன��
ஆன�.

��� வைகக� ம��� �த�தமான
த��� பா���க�. அ�ெவா��
இ�ெவா�� எ�� அ��� ெகா��
ெச��றா�க�. �ேனாதமான காலச�கர���
நா� பய���� ெகா������ேறா�. எ�
ேதைவேயா அ� ���ய��வ� இ�லாம�
ெத���� வ�� �ட���ற�. எ�
வா��ைக��� ேதைவ��ைலேயா அத���
தா� �ள�பர�க� �ல� இ�ேக அ�க
���ய��வ� ெகா��க�ப���ற�.



ஆைசக��� ெம�ேக�ற�ப���ற�.
அவ�யமான �சய�க� �வாத ெபா�ளாக
மா�ற�ப���ற�. த�க� �ைலைய�
ெச����� ��ேன ெசா��� ஊடக� அ��
�ைலைய� ேப���றதா? நா� உ���
உண��� ���ய� ேதைவ அ��. ஆனா�
அ� இ�� “�ைல��லா அ��” எ�ற
ெபய�� ேகவலமாக� பா��க�ப���ற�.

இ�� அத� அ�ைமைய உணராம�
ேகா���� பய�ப��த ேபா��
ெகா������ற�. த�கா��� உ�ய
�ைல��ைல எ�� மயான��� ேபா��
ெகா�� �வசா�க� த�க� எ���ைப
கா����றா�க�. ஆனா� ��ெர�� இேத
தா�கா��� �ைல ��ெவ�� பற���.

ரச� ைவ�பைத மற�� ��ேவா�.



அ��த� �ர�சைன வ�ைச�� ��பதா�
நா� அதைன ேநா�� நக��� ேபா�
����ேறா�. எ��� எ��� ந�ைம�
பா��ப��ைல.

ெச�ைன�� ஒ� ந�ப�ட�
ேப��ெகா�� இ��த ேபா� ஒ� ��ய
தகவைல ெத��� ெகா�ள ���த�. அவ�
த�ைத�� இதய ேநா� �ர�சைன. வயதான
கால��� ெப�ய அள���� ���ைச
ேவ�டா� எ�� ம���வ� ெசா�ன
அ��ைர எ�ன ெத��மா? ேரச� அர�ைய�
சா��ட� ெசா�������றா�.

�ேனாதமாக இ���றதா? உ�ைமதா�.

நா� வா��� அர��� உ�ள அ�தைன
ச���கைள�� பா�� ெச�� பளபள��



“ரக�” எ�ற ெபய�� ����றா�க�.
கைட��� எ�த� ச��� இ�லாத
ச�ைகைய�தா� அ�� எ�ற ெபய��
உ����ேறா�. ந�ப�� த�ைத
ம��ம�ல அவ�க� ���பேம இ��
ேரஷ� அ��ைய�தா�
சா�����றா�களா�. இதய� �ர�சைன��
உ�ள த�ைத�� நலமாக�தா�
இ����றாரா�. ஆனா� த�ேபாைதய நம�
வா��ைக�� ���ய ேநா�கேம �ைவ தா�.
அ��� பளபள�பாக இ��க ேவ���.
�த�தமான �ைவகைள�த�ர நம��
ேவெற�� ���ய��ைல. அ�தைன
�ள�பர�கைள�� உ��� கவ����
பா��க�.  இர�� �சய�கைள
������வா�க�.

�����லா வா��ைக. ��தமான வா��ைக.



இ� அவ�க� பா��� ஆேரா��ய
வா��ைக.

இ�த� ேசா�ைப, ப�பைசைய, வாய�
ெகா����க வா���க எ�� ெசா�னா�
�ட� பரவா��ைல. வா�கா��டா� எ�ன
ஆ�� ெத��மா? எ�� பய�கா�ட �ரா���
���கைள� கா��வா�க�.

வா�� ெகா�சமாவ� ������க
ேவ���. வ���� ��ய அள�லாவ�
�����ட ���க� இ��க ேவ���.
உட��� ஒ�ெவா� ப��ைய�� ��தமாக�
�ைட��� க�� ைவ����க ேவ���
எ�� �ைன�தா� அத��� ெபய�
உட�ப�ல. ேவ� ெபயைர� தா� ��ட
ேவ���.



ஊ�� உற�ன� ���� �ழா� �ைர�தா�
அ�ப�ேய பய�ப���� ெகா����தா�க�.
பய�ேதா� ேக�ேட�. ���கமாக�
ெசா�னா�க�.

“பய� தா�டா எ�லா ேநா���� காரண�.”

உ�ைமதா�. பய�, ேகாப�, ெபாறாைம,
�யெகௗரவ�, த�ெப�ைம இ�த�
ப�சபாணடவ�கைள� ப��� ெத��மா?
இதய ேநா� எ�த ஏைழ��� வ�வ��ைல.
மன அ��த� அ��த�� ம�க���
வ�வ��ைல, ���� �ைல ம�த�க�
ெபாறாைம ப�வ��ைல.

அ�றாட�கா��க���� �ய ெகௗரவ�
ப��� ெத�வ��ைல. பண�
�ைறவாக�தா� இ����. ஆனா� மன�



���க எ�ேபா�ேம ம���� இ����.
ெத��� வா��� ெத��ேல �ர��
�ட��� எ�த� �ழ�ைத��� ஏ� ெப�ய
ேநா�க� தா��வ��ைல?

காரண� எ���� ச�� உ��ற வ�வாக
இ��பதா� எ�ேபா�� எ� ����� அ�ச�
ேதைவ��ைல. நா� தா� அ�தைன எ����
ச��கைள�� ��தமாக� �ைட�� வா… வா.
எ��  அைழ��� �ைல�� தாேன வா���
ெகா�� இ����ேறா�.

ெத�னக ர��ேவ ஒ� த��� பா�����
ைவ������ �ைல 8.50. ��க ேவ��ய
�ைல�� அள� 12 �பா�. ஆனா� இ�
எ�ப� மா���ற� ெத��மா?

அவசர� இ�லாம� �தானமாக வ��



ேக�டா� 12 �பா�. ச�� அவசரமா� வ��
ேக��� ேபா� 15 �பா�. ர��
நைடேமைட�� இ��� நகர�ேபா��ற�
எ��ற �ைல�� ேபா�� ேக��� ேபா� 20
�பா�. ந� அவசர� தா� கைட�கார���
���ய�. நம�ேகா �����ட அ�த�
�ரா�� ம��� தா� ���ய�.
�ைலெய�ப� ஒ� ெபா��ேட அ�ல.
உ�ேள����� த������ ெபய�
�னர� வா�ட�. ஆனா� உ�ைம�ேலேய
ைவ�க ேவ��ய ெபய� ைமன� வா�ட�
எ�� தா� வர ேவ���. நா� சா����
அ�� ம��� த��ைர� ப��
எ�ெபா�தாவ� ேயா��� இ������களா?

அ�மா�ட� “இ�ேமலாவ� சா�பா��
சா���” எ�றா� ெகாலெவ�ேயா�
எ�ைன� பா����றா�.



“ஒ� வா� க�� ேபா��டா. உ�ேனாட
சா�பா��ய ��� உ�ேனாட ��ைளக��
����க” எ�பா�,

அ�மா��� அ��ைர ெசா��� என���
சாத� இ�லா��டா� ேகாப�
தைல�ேக��ற�. �ழ�ைதக� �த�த
��கைள ����னா�� சாத� எ�ப�
சாகாவர� ேபால�தா� அவ�க����
இ���ற�.

இ�� உ��ப�யான அ���� �ைல 40
�பா�. இ�ேவ ஒ� வ�ட� பைழய�. 6 மாத�
பைழய� எ�ற ெபய�� தா� ச�ைத��
வ���ற�. ஆனா� மாத�ேதா��
�ைலேய�� ெகா������றேத எ��
���� வா�� ைவ��� ெகா�ளலா� எ��
��க� �ைன�தா� ஏமா�� ����க�.



இர�� மாத� ெதாட��� அ�த ��ைடைய�
���� ெவ��� காய ைவ�காம� இ��தா�
ெக��� ேபான அ���� �ற�� தர��
மா������. காரண� அ�த ல�சண���
தா� இ�ைறய அ�� இ���ற�.

உர�ைத ெகா�� ெகா�� நம�கான
ஆேரா��ய�ைத இ�ைறய �வசாய� த��
ெகா�����ற�. இ�த அ�� தா� பா��
ெச�� பளபள�பாக வ���ற�. “இ���
ெகா�ச� ேபா��மா” எ�� ேக�� வா���
��ன� ேதா����ற�.

அ���� இ���� ெமா�த ச���கைள��
அைர�� ��கார�க� த�டாக மா��
���� கைட�யாக அ�� எ�ற ெபய�� ஒ�
உ�வ�ைத� ெகா��க நா�� �� வ�தா�
சாகலா� எ�� ��� �����ேறா�.



ெவ��கரமாக ம�ேமாக� �� �வசா�க�
பய�ப���� ��யா��� மா�ய� எ�ற
ெபய�� ஆ�ர� �பா� அ��க (2013)
ஒ��த� அ��� உ�ளா�. உர��� �ைல
ஏ� ���.

�வசா�க� பா��கபட��டா� எ�பத�காக
ேந�ைடயாக வழ�� ����றா�களா�.

அதாவ� “� உர�ைத�தா� பய�ப��த
ேவ���” எ�ப� மைற�க� க�டைள.
பய�ப��தாம� இ��தா��
�ர�சைன��ைல. காரண� அ�த �ல���
எ��� �ைள�கா�. ஏ�கனேவ மலடாக
இ���� �ல��� ஏேதெவா� உர�ைத
ெகா��னா� ம��� தா� ப��� ப�ைச
எ�பைதேய பா��க ����. இ��யா��
இய�ைக �வசாய�ைத வள��தா�



எ�னவா��. ப�னா�� எஜமா�க�
ம�ேமாகைன ��� ெபட� எ���
��வா�க�.

இ�ப��தா� இ�ேபா��ள �னர� வா�ட�
கைத��.

ஆ��ேவத ம���வ��� பைழய க��ைய
நா�� �தமாக� ����றா�க�.
ம��கண�கான ைவ�� சா���வ� �த�
�ல நா�க� ைவ�� சா���� க��
வைர��� அத� ம���வ� �ண�ைத�
�����ளா�க�.

அவ�க� ெசா�ன� இ�ேபா��ள அ����
அ��பைட�� அ�ல. கட�கைர��
���க�ப�� ��ட�க�� எ�ப� �ட
��தலாக� �ல நா�க� ைவ����தா�



அ�ேவ �ஷமாக மா����.

இைத� ேபால�தா� நா� அ����
த����.

ம���க��ெக�லா� தா�தா ஒ�� உ��
எ�றா� அ� த��� ம��� தா�.
த���� இ�லாத ம���வ� �ணேம
இ�ைல. ம�த உட���� �ேர ஆதார�.



�னர� எ�� ெசா�ல���ய அ�தைன தா�
ெபா��க�� ஒ� ேசர இ��ப� இ�த�
த���� ம��ேம. ஆனா� நா� வா���
த���� உ�ள அ�தைன ச���கைள��
��த� எ�ற ெபய�� எ��� ��� தா�
அைத� பா���� அைட���



த���றா�க�.

த���� எ�த� �ண�� இ��கா�.
���தா� தாக� �ட அட��வ��ைல.
இ�த� த������ தா� த��நா�
த�ேபா� பா�ப��� ெகா����பைத�
பா���� ேபா� தா� ஆ�ச�யமாக
இ����ற�.

ந�றாக வா��க��. வ��தமாக இ�ைல.

காரண� நா� ெச�த ெச�� ெகா������
�ைள�கைள� தா� இ�ேபா�
அ�ப���� ெகா�� இ����ேறா�.
த��நா��� உ�ள அர�ய��யா�க�
ேகரளா ம��� க�நாடக மா�ல�கைள
எ��யாக� பா��� ���தவைர���
ேகாமா� ேவஷ� ேபா��� ெகா��



இ����றா�க�.  ஆனா� இ�த இர��
மா�ல�கைள�� பா��� த��நா� க���
ெகா�ள ேவ��ய� ஏராள�.

அ���ள அர�ய�வா�க�� ஒ��ைமைய�
ேபால இ���ளவ�க� இ��� 50
ஆ��க� க��தா�� க��� ெகா�ள
மா�டா�க� எ�ப� ம��� ச�வ ��சய�.
ந�மவ�க� சா� ���� �ட� கா�
பா��பவ�க�. மயான��� ஊழ� ெச�� கா�
பா���� ந� அர�ய�வா�க�ட� ��க�
எ� ெசா�னா�� எ�படா�.

நா� காேவ� �ைர எ�ப��
பா�கா���ேறா� ெத��மா?

காேவ� தைல�கா���� உ�வா��ற�
எ�ப� அைனவ���� ெத��தேத. ஆனா�



க�நாடக அரசா�க� இ�த� காேவ� �� வ��
பாைத�� எ�த� ெதா��சாைலகைள��
ெசய�பட அ�ம��கேவ இ�ைல.
ஏற��ைறய ஓேகன�க� வைர����
இ�ப��தா�.

இ�த� ப���� ஓ� வ�� காேவ� �ைர
ப��� எ�� ெசா�லலா�. ��� பா��தா�
ந� �க� ெத���. ஆனா� த��நா�����
வ�� ��டா� இ�த� காேவ�ைய
ந�மவ�க� க�ப����  கதற
அ����றா�க�.

இ�த வா��ைத எ�த வ��தபட��ைல.

காரண� ஈேரா� ப�க� வ�வத��� இ�த�
த���ப�� பா� இ���றேத?



������ ஈேரா�� ேபா��� ேபா���
ெகா�� வாழ ��யாத நகரமாக மா��
ெகா������ற�. �����ள அ�தைன
ப��க���� �ஷ� பர� ெகா��
இ����ற�.

காேவ� வ�� பாைத�� உ�ள
�ர�க�ப��ன�, ந�ச�ேகா�,
�����ட� நர��ர� ேபா�ற ��



நகர�களாக இ��க���, அ�ல�
பாைதக�� உ�ள ம�ற� �� ஊ�களாக
இ��க���. எ�த� க�ைவ�� இ�த�
த���� �ற�� �ட ��யா�. க�நாடக
மா�ல��� ச�ட� த� கடைமைய� ெச��
���. ஆனா� �������� இ����
ெகா�ைம��, மைழ ெப�� ��டா�
சாய�ப�டைற �தலா�க� ெகா�டா��
ச�ேதாஷ�ைத�� காண க�க� ேகா�
ேவ���.

அ���� ெகா�� வ�� ெவ�ள���
அ�தைன சாய �ைர�� �ற�� ���
�டலா� அ�லவா? அ� தா� இ�ேக நட��
ெகா�����ற�. இைத� ேபால�தா�
த��நா� ���க உ�ள ஆ��� �லவர�
இ����ற�.



க��கைள� ெகா�ட, க��கைள� ெகா��
ேபா�� ேச��க எ�� மா� மா� ஒ�ெவா�
ஆ��� �காதார�ைத�� நா� அ����
ெகா�� இ����ேறா�. காேவ� ��
த��நா���� ேவ��� எ��
ெசா�பவ�க� த�க� �ல �� ஆதார�ைத
எ�ப� ைவ���ளா�க� ெத��மா?
த��நா��� மண� மாஃ�யா எ�ப�
ேகா�கைள� த�� ெகா������
காமேத� ப�வாக உ�ள�.



இத� காரணமாக�தா� காேவ� உ�ேள
வ�தா�� க� இைம��� ேநர���
வற�� ேபா�����ற�. வற�� ேபான
�ல�கைள� தா�� இ�த� காேவ� உ�ேள
வ�வத��� படாதபா� ப���தா�
வ���ற�.

நா�� அ��பைட ஆதார�கைள� கா�க



����வ��ைல. அ� ����� கவைல�பட
நம�� ேநர�� இ��ப��ைல. கா�
ெகா��தா� த��� வ�� ேபா�
ஆெற�ன �ளெம�ன காேவ�ெய�ன?

காேவ� ஆ� த��நா�� எ�ைல��� வ��
ேபாேத �ப� மாற� ெதாட����ற�.
ேகரளா எ�ைல�� உ�ள
ேகா��ப�ைணக� ெகா��� அ�தைன
க��க�� இ�த ஆ��� தா�
கல�க�ப���ற�. ஆனா� வள��க�ப��
ேகா�க�� ��ைடக�� ேகரளா����
ெச���ற�.

இதைன� ெதாட��� மா�ேகா, ெக��ளா��,
ேபா�ற ெதா��சாைலகைள� ெதாட���
அன� ���ைலய� வைர��� அ�தைன
��வன�க�� இ��� ெவ�யா�� க�ைவ



�ம�� வ�வ� தா� இ�த� காேவ� தா�.

நா��, �ர� ேபா�ற ஊ�க� �ட�
������ ேபா���ட�. ந�ம ேம��� தா�
இ��யா�� மாசைட�த நக�� �த�ட���
இ����ற�. �����ற பா�கா���� ���
வா��ய கா�த ஆைல�� அ�தைன
க��க�� இ�த ஆ��� தா�
ெகா�ட�ப���ற�. ������ உ�ள
சா��ப�டைற �தைலக� உ�வா��ய பல
சாய�ப�டைறக� அ�தைன�� காேவ� வ��
தட��� தா� இ���ற�.

அ�கா�க� க�� ெகா�ளாம� இ��க�
கா�. நா� எைத�� ேயா��காம� இ��க�
ெதாைல�கா��.

நா� வா�� அ�தைன இட�கைள��



க��பைறயாக� தாேன ைவ���ேளா�.
பாவ�ைத� ெச�� ெகா�ேட பாவ�ைத�
கைர�க ஒ�ெவா� ேகா����� பைட
ெய����ேறா�. ேகா����� உ�ேள
இ���� ஆ�டவ�� அைம�யாக�
���தப�ேய பா���� ெகா�ேட
இ����றா�

�� �த� ஆ� வைர��� அ�தைனைய��
நா� க�� ெகா�ட�தாேன
பய�ப�����ேறா�. க��பைற�� வாழ
����� நா� ைக�� பா��ைல �ம��
தாேன ஆக ேவ���.

இைத �ட ம���� ேவ��மா?





3. மல��� ���� பாவ���
சா��யா�......

ச�ப��� நா� பா��த ெதாைல�கா��
�வாத��� த�ேபா� (2014) ஆ����
இ���� கா��ர� க�� ெகா�� வர
�ைன��� “உண� பா�கா�� மேசாதா”
���� நாைல�� ேப�க� ��ரமாக
�வா���� ெகா����தா�க�. ஒ�வ�
ரசாயன உர�க� �ல� ந� நா� ெச��
ெகா������ அ��� பாைதைய�
����கா�ட ம�ெறா�வ� �த�� “இய�ைக
�வசாய�” ����� ேப�வைத நா� ���த



ேவ���” எ�றா� .

காரண� “அ� எ�த அள���� பல�
உ�ள� எ�பைத� ப��ேய அ�யாம�
அைத� ����� ெதா��� ெகா����பதா�
எ�த� �ரேயாஜன�� இ�ைல” எ�றா�.

ேம�� “இ��யா �த��ர� வா��ய ேபா�
இ��த 30 ேகா� ஜன� ெதாைகயான� இ��
120 ேகா��� ேம� தா�� அ��த 20
ஆ��க�� 140 ேகா� ம�க� எ�ற
எ���ைகைய� ெதா�� இ�த �ைல��
இய�ைக �வசாய� எ�ப� இ�தைன
ேப�க��� உண� தர ����? எ�றா�.

“ச�ேயா தவேறா இ�ைறய ம�க� ெதாைக
வள������டான உண� இ��� ந��ட�
இ��பேத �க� ெப�ய சாதைன” எ��



���தா�. �த��ர���� ���� ����
இ��யா ச���த ப�ச�க��, ப�����
இற�தவ�க�� எ���ைக�� ெசா��
மாளாத�.  ஆனா� இ�� �க ம�வான�
அ��ேய.

அ� இ�� “�ைல��லா அ��” எ��ற
அள��� வ���ள�.

நா� வா��� �ைல�ய��த அ��ைய இ�த�
கண��� ெகா�� வர ேவ�டா�. அ�
நம� �ைவ ேதடலா� நா� ெகா����
�ைலய�.



இய�ைக �வசாய�, இய�ைகயான வா��ைக
ேபா�றவ�ைற எ�தாக ந�மா� ெசா���ட
����. ஆனா� வா��� பா���� ேபா�
தா� இத� �ைள�கைள� ப���
ெகா�சமாவ� ேயா��க ����.

க��� வைர��� �ராம�� வா��ைக



வா��� ���� �ைழ�க நக���ற�க���
வ�தவ�கைள இ�ேபா� வா��த அேத
�ராம��� ேபா� �ர�தரமாக வாழ ���மா?
எ�றா� அவ�களா� ��சய� ��யா� தா�
ெசா�வா�க�. இ�ைறய ந� வா���
இைர�ச��, ���� நம�� இய�பானதாக
பழ���ட�. அைம� �ட� த�ேபாைதய
வா��ைக�� ேபரைம� ேபால ந�ைம�
பய����� �ைல�� ந� மன� மா���ள�.
வச�க���� பழ�ய உட�� �ராம��
வா��ைகைய ெவ����.

ம�த�� ��� ���ய� ேதைவகளான
உண� எ�ப� ���� அ��பைட��,
ஆைட நாக���� ெவ��பாடாக��
மா���ள�. இ���ட� அவரவ�
வச�கைள� கா��� ெகா�வதாக��
மா���ள�.



ஒ�ெவா� �சய�ைத�� ந�ல� ெக�ட�
எ�பைத� ேபால நா� அைட��
வள������ ��னா�� இர�� �சய�க�
உ�ள�.

இய�ைக ம��� ெசய�ைக.

ஒ� �ைதைய இய�பான �ைல��
வளர��� ெப�� ஆதாய� எ�பத���
�����ட கால� கா����க ேவ���.
ஆனா� அைதேய ெசய�ைக வ��� பல
வ��� உ�மா�ற� அைடய� ெச�ய ����.
�ைத�� த�ைமைய மா��த�, ெச���
கல��ன�ைத உ�வா��த�, உ�வான
மர��� மக�� அ�க��க� ேதைவ�ப��
ெசய�ைக ��ேன�பா�கைள உ�வா��த�
எ�� இ�ைறய ��ஞான அ��� �ல�
ம�தனா� �ைன�தைத� சா���� ெகா�ள



����ற�.

இய�ைக எ�ப� �����ட ச�ட
��ட�க���� க���ப�ட�. எவ��
உ�வா��வ��ைல. அ� இய�ைகயாக
உ�வாவ�. பழேமா, காேயா �����ட மாத�
வ�ட� எ�� கா����� ெபற ேவ��ய�
எ�ற ���ர�ப� கால� காலமாக அதைன



உைட�காம� வா��த ம�த ச�க�
அ�ப��த பல� �ைறவாக இ��தா��
வா��த கால� ���க அத� பலைன
அ�ப��� வா��தன�.

தா� அ�ப���� த� தைல�ைறக����
அ��� மைற�தன�.

ஆனா� ��ஞான���� அறெந�க�
���யம�ல.

உடன��ேதைவ எ�ெறா� வா��ைத தா�
��ஞான�ைத இய����ற�.

��யாத� இ�� எ��ேம இ�ைல எ�ற
��ஞான அ�வா� எ�ைலகைள
உைட�ப�� ேம�� ேம�� ��ேன��
ெகா�ேட இ��தா�� இ�� வைர���
இய�ைகைய ெவ��� அ�ைவ ம�தனா�



வள���� ெகா�ள ��வ��ைல. ஒ�ெவா�
�ைற�� இய�ைக அ��க�ப�� ேபா�
�����ட கால����� �ற� அ�ேவ சம�
ெச��� ெகா���ற�. இய�ைக எ�ப�
உய��த மைலெய�� அ�� ஏ�பவ�க��,
ஏ�� ெகா�� இ��பவ�க��
அவரவ���� ���தைத, பா��தைத
ைவ��� ெகா�� தா� ெவ�� ��ேடா�
எ�� ெப�ைம�ப��� ெகா���றன�.

இ��� அ�யாத ஆ�ச�ய�க�
ஆ�ரமா�ர�.

இ�� வள���, ��ேன�ற� எ�ற இ�த
இர�� வா��ைதக� ம��ேம
���யமானதாக இ���ற�. ஆனா� எ�
வள���? எ�ப�யான ��ேன�ற� எ�ப�
���� எவ�� ேப�வ��ைல. வள������



��க����� உ�டான ���யாச�கைள
உணர வா����லா� ஓ��
ெகா�ேட�����ேறா�.

ெதா�� வள���யா� நா� ெப�ற
பல�கைள, அ�ப���� ம����ைய�
ப��� ேப�� ேபா� அத� �ைள�கைள�
ப���� நா� ேபச ேவ���.

இ�� இ��ய நாணய��� �������



��னா� உ�ைமயான பல காரண�க�
இ��தா�� அைத�� �� ஆ����
இ��பவ�க� இ�� ஒேர பாடைல
���ப����ப� பா�� ெகா��
இ����றா�க�. அதாவ� ஏ��ம�ைய
அ�க��க ேவ���. இற��ம�ைய
���பாக எ�ெண� சமா�சார�கைள�
�ைற�க ேவ��� எ�பேத. ேம��
ந��ைடய ஏ��ம� தா� உலக அர���
இ��யா����டான ம�யாைதைய�
த���ள� எ��றா�க�. ஏ��ம� எ�ற
வா��ைத இ��யா��� எ�தைன பலைன
த���ளேதா அ�த அள��� இ��யாைவ�
ெகா���க�யாக�� மா����ள�.

இ��யா எ�ப� �க� �ற�த ச�ைத எ�ற
�ைலைய உ�வா��யவ�க��, இ��யா��
உ�ள ம�த வள�ைத� பய�ப����



ெகா�ள “அைனவ�� இ�ேக வா��க�”
எ�� அைழ�� ���தவ�க�� உ�வா��ய
ெகா�ைகக�னா� அ��� வ��
தைல�ைறக� அ�ப��க� ேபா��
�லவ�ைற� ேபசலா�.

இ�� “ஏ��ம� இற��ம�” எ�ப�
இய�பான வா��ைதயாக மா���ள�.

ஏ��ம� எ�ற வா��ைத�னா� வள��த பல
ெதா��க� இ��தேபா��� ஆ��த
ஆைடக� ம��� ேதா� எ�ற இ�
சமா�சார�க� ெகா��த ேவைலவா���க�
�ல� இ��ய�க� பல� அைட�தைத �ட,
நா����� ெகா��த அ��ய� ெசலவா�ைய
�ட இ�த இர�� ெதா��க� �ல�
இ��� ப��� தைல�ைறக� அ�ப��க�
ேபா�� ��ப�க� அ�க�.



ேதா� ெதா��சாைலக� அ�க� உ�ள
����க�, ஆ���, வா�ய�பா�, ஈேரா�
ேபா�ற ஊ�கைள� ����� உ�ள ��
ஆதார�கைள இ� எ�த �ைல��� பைழய
�ைல��� ���ப� ெபற��யா�. இேத
ேபால� ������.

������ உ�ள ஆ��த ஆைட� ெதா��
�ல� ேந�ைடயாக மைற�கமாக
ல�ச�கண�கான ம�க� ேவைல வா���க�
ெப�� வா��� ெகா����ப��, ம��ய
அரசா�க���� இ�ெவா� ���ய�
லாப���� ஊராக இ��தா�� இ�த�
ெதா�� �ல� ச�க� அைட�த எ��கால�
ச�க� அைடய� ேபா�� �யர�கைள�
�லவ�ைற இ�ேக பா��கலா�.



����ைர ந�� ல�ச�கண�கான ம�க�
வா��� ெகா����தா�� இ�த ஆ��த
ஆைட� ெதா�� எ�ப� ச�க���� இ�
�ைன� தா��த�கைள� கட�த 25
வ�ட�களாக நட��� ெகா�� வ���ற�.



சாய�ப�டைறக� �ல� �ல�� ���
ெக��� ேபா��ற� எ�ப� ேபா�ற பல
��ேக��� சமா�சார�கைள� ேபா�ற
ேபா��� ப��க� பழ� ��ேடா�. ஆனா�
இ�த� ெதா�� �ல� ��� �ல��
மாசைட�� ��ட� எ�பைத� ேபால
ம�ெறா� �ர�சைன ெவ�ேய ெத�யாம�
இ����ற�. ப�� �லாக மாற
��பாைல��� ெச���ற�. அ� ேவ��ய
��யாக மாற ���� எ�ற ��னலக�
வ���ற�. இ�த இர�� இட����
��சார� ம��ேம ���ய� ேதைவயாக
இ����ற�. ஆனா� இத��� �ற� இ�த�
�� சாய�ப�டைறக�, ��� கால�ட��,,
கா�பா����, �ைரய� ேபா�ற பல உப
ெதா��க� ��ைமயான ��யாக மாற
உத� ����ற�.



இ�த அ�தைன ெதா��� ��த���
ேதைவ.

������ ெதாட�க��� 1200��� ேம�ப�ட
சாய�ப�டைறக� இய��� ெகா����தன.
இ�ைறய ���ைல�� 700��� ேம�ப�ட
 சாய�ப�டைறக� இய��� ெகா��
இ����ற�. இ� த�ர இ� சா��த உப
ெதா��க� ஆ�ர����� ேம�ப�ட



��வன�க� இ�� உ�ள�.

இ�த ��வன�க� �ன�ேதா�� ெசய�பட
ேவ��ெம�றா� ��த����காக�
பா�ல� இர� பகலாக இய��� ெகா�ேட
இ��க ேவ���. இ�த� பா�ல� இய�க
க�டாய� �ற� ேதைவ.

இ�த �றைக ெபற ெதாட�க���
கா�ேகய��� கா� அ��� ேவைல
ெதாட��ய�. ப��ப�யாக நக���
ெகா�ேட���த�. ���� ெச��
���ேகா�ைட வைர வள��த�.
ெதாட���யாக இராமநாத�ர� மாவ�ட�
ெச�ற�. அ�த வ�ட� ���� த�சா��
மாவ�ட� வைர��� ெச�� இ�� ேம��
ெமா�ைடய��க எ�த ஊ� இ����ற�
எ��ற அள���� ேத�த� ேவ�ைட நட��



ெகா�ேட�����ற�.

உ�ேதச கண�காக ஒ� சாய�ப�டைற���
�ன�ேதா�� �க� �ைற�த அளவான ஒ�
ட� எ��ற �ைல�� ைவ���
ெகா�டா�� 700 சாய�ப�டைறக�,
இவ���� மாத�ேதா�� ேதைவ�ப��
�ற�� அள� எ�பைத மன�கண���
ெகா�� வ�தா� ெத���.

இ� த�ர உபெதா�� ��வன�க����
ேதைவ�ப�� �ற� எ��ற �ைல��
�������� ம��� ஒ� நா� வ��
�ற�� அள� ஒ� ல�ச� ட�.



சாய�ப�டைற �ர�சைன ��வ�ப� எ��த
ேபா� அரசா�க ஆதரேவா� ெபா��
���க��� �ைலய� உ�வான�. ஏற��ைறய
15 �த� 20 வைரயான ���க���
�ைலய�க� உ�வான�.

இ� ேபா�ற இட�க��� சாய �ைர
���க���� ெச�ய� ேதைவ�ப�� �ற��



அள� ெசா��மாளா�.

������ �ல ��வன�க� ம��� ஆ��
�ல� ெசய�ப�� ��ட�
பய�ப�����ற�. இத�� �ற�
ேதைவ�படா�. எ�த ��வன�� இ� ����
ேயா��பேத இ�ைல. இ� �����
ச�ட�க�� க�� ெகா�வ��ைல.

சாய�த��� ������� அ�ேக உ�ள
ஒர���பாைளய� அைண�க��� ேசர,
ேச��த த��ைர ம�க� பய�ப��த
��யாத �ைல�� வ�த எ�ப� �����
ெகா�டா�கேளா அேத ேபால �றைக
பய�ப���� �ைறைமைய அரசா�க�
ஆ�ப���� வைர��� இ�த அ��ரம�
ெதாட��� ெகா�ேடதா� இ��க�
ேபா��ற�.



இழ�த கா�க�, இழ�த �ல ஆதார�க�,
பய�ப��தேவ ��யாத �� எ��
அ�தைன�� ஒ�� ேச��� இ�� ������
ம��ம�ல இ�த மாவ�ட�ைத� �����
வா��� ெகா����பவ�க����
க��கைல���, க� உ�வாகாத ���ைல��,
ஆ�, ெப�க��� மல���த�ைம



அ�க���� நா��� நா� அ�க����
ெகா�ேட�����ற�.

இ�த ப��க�� ேக�ச� எ�ப� இய�பான
ேநாயாக மா���ள�.

உ�� அட��� அ�க��ள �ைர �����
���� வா��� ெகா����பவ�க��
தைல ��ைய� ேபாலேவ �ைள�� ம����
ெகா�ேட வ���ற�. �ன�ேதா�� இ�த
மாவ�ட��� �ற��� �ழ�ைதக��
ஊன�ேதா� �ற��� எ���ைக
அ�க���� ெகா�ேட இ����ற�.
அ��ய� ெசலவா� ெகா��த ஏ��ம���
���ய� பல� இ�ேவ.  த� ெதா��
த�க��கான லாப� எ�� இ�த ம���
ைம�த�கேள ��ைய ச�வநாசமா���
ெகா����பவ�க��� ம�ெறா� ெபய�



தா� ெதா�� அ�ப�க�. தா�க� ேச���
ைவ�க�ேபா�� ெசா���கைள அ�ப��க
த�க� வா��க� ம��ம�ல, அ�பா�
ம�க�� இ�த ���� வாழ ��யாத
���ைலைய உ�வா��� ெகா��
இ����றா�க�.

இ�த இர�� ெதா�� ம��ம�ல.

ஏ��ம�, அ��ய� ெசலவா� எ��ற
ேபா�ைவ�� உ�ள ெப�� ெதா�����
��னா� உ�ள அ�தைன��� உ�ள
���ய லாப�க� �����ட வள��த
நா�க�� உ�ள ��வன�க���� ம��ேம
ேபா�� ேசர 90 சத��த ம�க� ���
ேவைள சா�பா���காக ம��ேம வா� ��
ெமள�யாக வா���
ெகா������றா�க�.



வள��த நா�க�� இய�ைகைய வண��வ�
இ�ைல. இய�ைக ஆதார�க� ெக���
ேபாகாம� ஒ�ெவா� த� ம�த�க��
பா�கா��� ெகா�� இ����றா�க�.

ஆனா� இ��� ச�ட�க� எ�ேபா� ேபால
இ������ இ��பதா� நா� இ��ட
கால���ேக பயண�ப��� ெகா��
இ����ேறா�.

ஆள� ெதாட��ய� �த� ெமா�த
இ��யாைவ�� இ��ட கால�����
ைவ��� ெகா�� ஆ�� ���த
ஆ��ேலய�க� இ��யா�� உ�வா��ய
சாைல வச�க�, ர�� பாைதக� அைன���
இ���ள ெச�வ�ைத� த�க� நா�����
ெகா�� ெச�ல உ�வா��னா�கேள த�ர
இ��யா ந�றாக இ��க ேவ��� எ�ற



எ�ண��� அ�ல.

அவ�க� உ�வா��ய ஒ�ெவா�
��ட����� ��னா�� ஓரா�ர�
�����தன�க� இ��தன. �ைள�த
தா�ய�கைள� க�பேல�� ����
ெசய�ைகயாக உ�வா��ய ப�சா�தா� தா�
ஒ�ெவா� காலக�ட���� பல ல�ச�
இ��ய�க� ம��தன�. �ர�ட�ப�� இ�
இ�� எ��� இ�ைல எ��ற �ைல�� வ�த
�ற� தா� இ�த� ேதச����� �த��ர�
�ைட�த�.

ஏற��ைறய ��ேவா� ைக�� ஏ���
�ைலைம�� இ��யா��� �த��ர�
�ைட�த�.

இ��யா���� �த��ர� �ைட�� ஆ����



வ�தவ�க��� அ�� இ��த அவசர���
உ�வா��ய ப�ைம� �ர���� ��ைமயான
பலைன இ�� அ�ப��க�
ெதாட����ேளா�.

மல��� ���� நா� ம����யாக வா���
ெகா������ேறா�.

இ�த மல��� த�ைமைய ேம��
வள��கேவ ஆ��யாள�க� அ�வ��களாக
மா� வள��த நா�க� உ�வா��ய ரசாயன
உர�கைள��, மரப� �ைதகைள இ�ேக
ெகா�� வ�� அவ�க���� ��யாக�
ப����� ெகா������றன�.



கல��ன �ைதக� �ல� நா� ெப�� பல�
அ�க� தாேன எ�� ெசா�ல
�ைன�பவ�க�, ஒ� ��ய �ைத�� தா�க�
����� லாப ேநா�க���காக ஒ�
நா�ைடேய த�க� ���ப��ேக�ப ஆ��
அ�கார�ைத வைள�க ���� எ�பைத
உ�களா� உணர ���மா?

ஒ� ெப�ய நா� ஒ� த��ப�ட
��வன�ைதேய சா��� வாழ ேவ��யதாக



இ���� எ�பைத ந�ப ���மா?

அைத�ப��� தா� ேபச�ேபா��ேறா�.



4. அ��� ேசா�

“நா� இ�ப அ�ய���� ேபா�����
இ��ேக�டா………”

ப���� ப�தா� வ���� ேகா�
வா��யவ�க��, ப�� நா�க� ெதாட���
ப���� வராதவ�கைள�� சாைல��
ச����� ேபா� “ஏ�டா ப����ட����
வரேல?” எ�றா� இ�ப��தா�
ெசா�வா�க�.

நா� �ற�த ��வய� (காைர��� தா�கா)
எ�ற ஊ� ���க அ�� ஆைலக� தா�.



இ� ப�ள��� வைர��� இ��த�. இ��
வைர��� அ�� உ�ப���� த��நா���
இ�த ஊ�க�� ப�க��� �க அ�க�.
த��நா��� ��க� எ�� வ��தா��
வா��� அ���ைப�� �ேழ பா��தா� இ�த
ஊ�� ���� ெபய�� ��சய� இ����.
������ ேம�ப�ட அ�� ஆைலக�
உ�ள�.

அ�ய� எ�பத� அ��த� ெகா�ச�
���யாசமான�.

இ�ேபா� ேபால ந�ன ரக அ�� ஆைலக�
எ��� அ�ேபா� (1980) இ�ைல. பல�� ��
ெதா�� ேபால�தா� இ�த அ��
ஆைலகைள நட��� ெகா�� இ��தா�க�.
ஓேர �ைர�� �� அ�தைன வச�கைள��
ைவ����பவ�கைள �ர� ���



எ���டலா�. ஊ���� இ��த
����ட�த�க ���� ம�க� தா� ெப�ய
அ�� ஆைலகைள ைவ����தன�.

இ�ேபா� ��க���� உணவக� ெதா���
ச�ைக� ேபா� ேபா��� ெகா������
பனானா�� அ�பேலா உ�ைமயாள�
ேபா�றவ�க� உ�ேள �ைழ�� ப��ப�யாக
வள��தா�க�.எ�க� ஊ��� அ�ேக
இ��த க��� ேபா�ற ஊ�� உ�ள
�����ட ச�க� சா��த ம�க� இ�த�
ெதா��� வ��ற�க இ�த� ெதா��
ேவகமாக வளர� ெதாட��ய�.

ைக�� ெகா�ச� கா� இ��க ேவ���.
அ� ேபா��.

ஊ��� அ�ேக உ�ள சா�ேகா�ைட எ�ற



ப���� ���வ�டார��� உ�ள
அ�ப���� ேம�ப�ட �ராம�க��
�ைள�த ெந� ��ைடகைள மா��
வ���� ெகா�� வ�� �த� நா� இரேவ
ெகா�� வ�� ���� இ��பா�க�.



அ�ேக இ��த ம�� �ர��� ெபா�ட�
ெதாட��� ப�க��� இ��� ஊர��கைர
வைர��� ����� உ�ள ெமா�த



ப��க��� ����கண�கான மா��
வ��க� ���த�ப�� இ����. அ�காைல
��� ம� ெதாட�� ஆ� ம����
அ�தைன வ���� �ைல ேபச�ப��
வா��யவ�க� அவரவ� ைர�����
ெகா�� ேபா� இற�����பா�க�.
வ���� உ�ள ெந�ைல �ைலேப� ���
ெச�த உடேன ஒ� �������� எ��,
எ�தைன ��ைடக�? ெமா�த பண�
ேபா�றவ�ைற�� ைகேயா� ெகா���
அ��� ��வா�க�.

ஒ� ��ய ெதாைகைய �� பணமாக�
ெகா��க ���� ெகா�� ேபா�
இற����� ���பண�ைத வா���
ெகா�வா�க�. காைல ஏ� ம��� ெபா�ட�
���க மா�க� ேபா�ட சா�ைய
அ��வத�� ஒ�ெவா�வ�� ேபா��



ேபா��� ெகா����க ஒ�ப� ம����
அ�த� ச�ைத�ெபா�ட� ஆ� நடமா�ட�
இ�லாத இடமாக மா������.

ஒ�ெவா� நா�� இ�ப��தா� ெந�
�யாபார� நட�� ெகா�ேட இ��த�.

ஐ�ப� �ேலா ��ைட �த� ��ய அள�
��பமாக� க�� வ�வ� வைர���
உ�டான ெந� ��ைடகைள அவரவ�
பண�த�� ெபா��� வா�� ������
ெகா�� ெச�வ�. ைக�� ப�தா�ர�
இ��தா� ேபா��. ஒ� ��ய ெதா��
அ�பராக மா��ட ����.

ஏ�கனேவ ஏேதாெவா� ���� உ�ள
கள�ைத�� (�ெம�� தள�தா� ேபாட�ப�ட
ெப�ய ப��ைய கள� எ�பா�க�) அத�



அ�ேக உ�ள அ��ைப�� ��தைக ேப�
எ�����பா�க�. ���� ெசா�த�கார���
�����ட பண�ைத� ெகா��� ��டா�
அ���ள அ���� உ�ள ெப�ய
அ�டா�� ெந�ைல� ெகா�� அ�ய
ைவ��, கல��� காய ைவ�� ம�ெறா�
���� ெகா�� ேபா� அ��யாக மா��
��வா�க�.



ஊர ைவ�த ெந�ைல அ�ய ைவ�க ஒ�
இட�, காய ைவ�க ஒ� இட�, அ��யாக
மா�ற ஒ� இட� எ�� இ�த� ெசய�பா�க�
நக��� ெகா�ேட�����.

“அ�� ேசா���” எ��றா�கேள
அைத�ேபால�தா�.



யா���� எ��� ெசா�தமாக இ��கா�.
எ�லாேம ��தைக மய� அ�ல� வாடைக
மய� தா�.

இ� ேபா�� ெசய�ப��� ெகா��
இ��பவ�க��� ெந�ைல அ��க ஆ�
ேதைவ�ப��.

ெந� ��ைட����� ���� எ���, ஊற
ைவ�� �த�பைத ���� அைத அ����
ேம� இ���� அ�டா�� ெகா�� ேபா��
ெகா�� �ேழ க�ைடக� ேபா�� எ����,
�����ட ப��வ��� ெந� ெவ�த��,
த��ைர வ�க�� கல��� ெகா�� வ��
ெகா�� காய ைவ�க ேவ���. கா��த ���
���� அைத ��ைட க�� ெந�
அைற��� எ��ர� இ���� ப�����
ெகா�� ேபா�� ேச��க ேவ���.



க�ைமயான ேவைல. உட� வ� உ�ளவ�க�
ெச�ய���ய ேவைல. ெதாட���யாக
உைழ�ேத ஆக ேவ��ய ேவைல��.
ப��ப�� ேதைவ��லாத �� ேபால
ெதாட��� பா�பட ேவ���. ெசா�னைத�
ெச��� ேவைல���தா� பல��
ப������� �ல� எவேரா ஒ�வ�ட�
ேபா�� ேச��தன�.

எவ���� ேவைல �ைட���. எ�ேபா��



ேவைல இ��� ெகா�ேட�����.
ஓ��க�ப�ட ���ப� �த� வ�ைம��
வா��த ���ப�க� வைர���
அைனவ���� இ�த� ெதா�� தா�
�ன�ேதா�� வாழ உத� ெகா����த�.
�ைட��� ச�பள�ேதா� �ைற�த �ைல��
�ைட��� அ�� ம��� ��ைணக��
அவ�க�� ப�ைய� ேபா�க உத�ய�.

இ�ேபா� ேபால� �ரா�� இ�லாத
கலா�சார��� காரணமாக அ�� எ�ப�
ெவ�மேன அ�� தா�. அ����
வைகக�� ைக �ர���� அட�� �டலா�.
அ�ேபா� ஒ� அ�� ��ைட �� �ேலா
எ��ற அள���� ேகா� ஊ� ைவ��
தா� ைத�தா�க�.

ெந����� அ��யாக மா�ற ஒேர எ��ர�.



அ� தா� ெந�ைல அைற�� அ��யாக�
�ேழ ெதா��� ெகா������ ���லான
ைப� வ�வ��� வ�யாக� �ேழ ைவ���ள
�ர��� வ�� ���� ெகா�ேட இ����.
அ���� தர� ெபா��� த��த� சா���
ைப�� ெகா�� ேபா�� ெகா�ட ஒ�வ�
ேவகமாக� ெசய�ப��� ெகா����பா�.

ஒ�ெவா�வ���� ஒ�ெவா� ேவைல.
இரேவ தயாரான அ�� கைடக���� ெச��
���.

எ��ர���� அ�ேக �ைட�பத�� எ��
ச��பா� இைட�டா� ஓ��
ெகா�ேட�����. அ� ெச�வக வ���
இ��க அ�� ஓ�ைடக�ட� இ���� தக�
ேபா�ற அைம��� ெப�ய அ��க� ேமேல
��� �ட அத� ஓ�ைட வ�ேய ��ைணக�



�ேழ உ�ள �ழா� ேபா�ற அைம���
�ல� ஒேர இட��� வ�� ���. ��ைண
த�யாக� ���க�பட உைடயாத அ��
ஓ��காக ��ைட�� வ�� ேச��. ��ைண
எ�ப� ���ய �ைல��� ேபா��
சமா�சாரமாக இ��த�. ��ைண�க��
எ�ப� இய�பான உணவாக இ��த�.

ஆனா� இ�� எ�த� கைட��� ��ைண
எ�பைத� பா��க ��ய��ைல.
ெப��பா�� இ�� ��ைண எ�ப�
ேகா��ப�ைண���தா� ெச�� ெகா��
இ����ற�.

என�� ��னா� ப���� ப��தவ�க��,
��னா� ப��தவ�க�� இ�த� ெதா���
இற�� ப�� வ�ட�����
ேகா��கண�கான �த���� ெதா��



ெச�பவ�களாக வள��தன�.

ஆனா� கட�த ப�தா��க�� பா��
ேப�கைள� காண��ைல. அதாவ�
ேபா���� ��க ��யாம� �ட���
ேபானா�க�. ச�வசாதாரணமாக ஐ��
ேகா��� ேம� ைக�� இ��தா� ம��ேம
இ�� இ�த� ெதா�� ெச��� அள���
இ�த� ெதா��� ேபா��
மா��ேபா���ட�. ம�ற� �ைறகைள�
ேபாலேவ பண���பவ�க��கான
ெதா�லாகேவ மா� �ட ம�றவ�க�
ப���பவ�களாக மா���டா�க�. எ�ய
எ��ர�க� மைற�� இ�� “மா�ட�
ைர���” எ�� மா���ட�. இ�ேபா�
அ�� எ�பத�� ம����ைல.

அ� எ�ன �ரா�� எ�� ெசா�னா�



ம��ேம ம�க���� ���� வா���
அள��� இ�த� ச�ைத �����
மா���ட�.

ஒேர அ�� பல�தமான ெபய�க�� ப�ைட�
��ட�ப�� ஊெர��� ச�ைகதா�
��பைனயா�� ெகா������ற�.
அ���� பா�� ப�தைலேய எ��ற
அள��� இ�ைறய நாக�க ச�க�
��ேன���ள�. இ�ேபா� ம�ெறா�
ெகா�ைம�� உ��. ஐ�� மாத� பைழய
அ��, ஒ� வ�ட� பைழய அ�� எ��ற
ெபய��� �ைல�� ேபா�� ����ள�.



�ைற�தப�ச� ஒ� ஏ�க� ேதைவ�ப�ட அ��
ஆைல எ�ப� இ�� மா���ள மா�ட�
ைர��� எ�ப� வச�க� ெபா��� ���ய
ச�ர அ���� �����ள�.

அ��� இ�லாம� ஒ� ப�க� ெந�ைல�
ெகா��னா� ம�ப�க� அ��யாக
வ����� அள��� மா� ��ட�.



தயாராக இ���� எ��ர� �ேலா பா���
ைத��� ெகா��� ����ற�. ஒ� அ���
ைப�� அள� ப�� �ேலா எ�ப��
ெதாட�� அ�க� ப�ச� 25 �ேலா எ�பதாக
மா� அ�க ஆ�க� ேதைவ��லா�
அ�தைன��� ந�ன� ���� த��நா���
அ�� உ�ப�� எ�ப� இ�� ஏ��ம�
வைர��� ��ேன���ள�.
க�நாடகா����� வ�� அ�� த��நா��
அ���� �ைலைய அ�வ�ேபா� ஆ�ட�
காண ைவ�தா�� இ��� ெப��
�த���� இ� ���ய� ெதா�லாகேவ
இ����ற�. அ�� ெந�ைல அைர���
ேபா� வ�த த�� மா����� �வனமாக�
ேபான�. இ�ேபா� அ����� எ�ெண�
எ��க ��ஞான ��ேன�ற� க���
த���ளதா� உ��ப�யான ச���கைள



அைன��� காசாக மா�� ேபா��ட� க�சடா
சமா�சார� அ�� எ�ற ெபய�� வ�� ந�
��� அ���� ேசாறாக� ெகா����
ெகா������ற�.



5. தைர�� இற���
�மான�க�

ெவ����� ெபய� ேபான மாவ�ட���
�ற�த காரண�தா� இ�ன�� மைழைய �ட
ெவ�� ெரா�பேவ �����. உட���
கசகச��� �ய�ைவ வ��ேதா�னா��
������ �ைழ�தா� ஆைடகைள� கழ��
��டா� ேபா��. ��� அ�ப�ய�ல. எ���
வைர��� ஊ����. ெவ�� தா� எ�ைன
வள��த�. இ�� ெவ�� இ��தா� தா�
வாழ ���� எ�ற ெதா����
இ����ேற�.



வான� பா��த ��, வற�ப���கா�,
ெபா�ட� கா�க�, க�ேவலமர�க� ���த
�� எ�� வா��த ��ைய �ட வா�க�ப�ட
இட���� மா�ய ேபா� மன�� உட��
மாற� ெதாட��ய�. மன� �க�ைத
எ��பா��க வச�க� வ�� ேச�� ேபா�
இ�ேக எ�லாேம மாற� ெதாட��
����ற�.

க����� �தலா�� ப����
ெகா����த ேபா� எ��தாள� இ��ம�
எ��ய “தைர�� இற��� �மான�க�”
எ�ற ��தக�ைத யா�ேம இ�லாத
�லக��� ைவ�� ஒ� ம�ய ேவைள��
ப��ேத�. பலதடைவ ப����ேள�. க���
���� ெவ�ேய வ�� இல����� ����
ெகா����த ேபா�� ப����ேள�.



ம�ய ேநர ெவ��ைல அத� �க�ைத
இ��ம� �வ��� இ��பா�. இ��
வைர��� இ�த� ��தக� ெகா��த தா�க�
ேபால ேவ� எ�த� ��தக�� என���
த�த��ைல. இத� தைல�� �ட இ��
வா��� ெகா������ வா��ைகைய�
ெசா�வதாக�தா� உ�ள�.

இ�ேபா� ெவ��� ம��ம�ல மைழ�� �ட
உட����� சவாலாக�தா� இ����ற�.
நம�� எ�ன வ���ட�ேபா��ற� எ��
ேயா��� வா��த கால�க� மா� நம��
ஏதாவ� வ���டா? எ�� ேயா��க
ைவ���ற�. பய� தா� வா��ைக��
ஆதாரமாக மா�� ேபாக அ�தைன��
படபட�பாக மா�����ற�.

உய�வான �ைல�� உ�ள எவைர



ேவ��மானா�� ச����� பா��க�? ஒ�
படபட�� அவ�க�ட� இ��� ெகா�ேட
இ����. ேச��� ைவ�தைத� கா�பா�ற
ேவ��ய �����, ப����� ேவைல��
�னச� ச����� அவ��ைத என
�ைல��லாம� தா� இ��ப�.

யா����தா� இ�ேக பத�ட��லாம� வாழ
����ற�?

ஒ�ெவா� சமய���� ��ஞான� த�த
��ேன�ற�ைத வள��� எ��ேறா�. இ�த
��ஞான� பறைவ�� �ல� பற��
��ேன�யவ�கைள வள��த நா�க� எ��
அைழ���ேறா�. நா� தா� இ�தைன
வ�ட�க� ��த�� ��ேடா� எ��
அ�கலா��ட� அ���� ெகா���ேறா�.
�டேவ ந�மா��க ��க ம��ேம லாய��



எ�� ெந�� �����ேறா�.

ஆனா� இ�த வள����காக நா� எ�ன
�ைல ெகா���� ெகா������ேறா�?

1990 ��� �ற� இ��யாைவ உலக
நா�க�ட� அ��க� ெச�� ைவ��� “கா�
ஒ�ப�த�” எ�ற கட�ைள அ��க� ெச��
ைவ�தன�. வள��� ��வ�ப� எ��த�.
அ�ேபா� தா� �ைனக�� நம�
வா��ைக�� ஒ� அ�க��னராக மாற�
ெதாட��ய�. ஆனா� அ�ேபா� அ�
���� எவ�� அ�கமாக அல���
ெகா�ள��ைல.

காரண� எ�ைமயான�. எ�ேலா��
எ�ேபா�� ெசா��� அேத த��வ� தா�.

ஒ�ைற இழ�தா� தா� ஒ�ைற� ெபற



����.

ஒ�� இர�ைடயா இழ���ேளா�?

ந�ைம� ����� உ�ள கா�ைற� த�ர
அ�தைன�� இ�� கா� ெகா��ேத ெபற
���� எ��ற ���ைல�� இ�த வள���
ந�ைம� ெகா�� வ�� ������ள�.  ந�
வா��ைக ந� ஆேரா��ய� எ�� ேபச�
ெதாட��� த�ேபா� ந��ைடய அ��பைட�
ேதைவக� அைன��� ஆட�பர�
ேதைவயாக மா� ஒ�ெவா����� ஒ�
�ைலைய� ெகா��க ேவ����ள�.

��த��� எ�றா�� ���க���� ���க
எ�� ��� �� அைழ�� ந�ைம
வ�க��ன ��டாளாக �க�� கலா�சார�
மா����ள�.



நா�ேதா�� அல�� ெகா������
ஊடக�க� த�� பயேம இ�த� ச�ைத��
லாப�ைத நா��� நா� அ�க��க ைவ���
ெகா������ற�.

நா� வா��� �ராம��� எ�க� ������
��னா� இ��த �ண��� என�� �ைன�
ெத��த வைர��� ப�� இ�ைவ��
த��� வ�� ���. அ�ேக இ��த
நடராஜ�ர� ஊர��� பா� ேபாலேவ
ெத��த �ைர ���க� பய�ப���ய
���ப�க� அ�கமாகேவ இ��தா�க�.
ஊைர� ����� இ��த ஒ�ெவா�
�ள���� ���தவைர��� �ர��ேய
பா��� உ�ேள�. ஆ�, மா�க�ட�
அவசரமாக� க�� ெகா��
நக��தவ�கைள�� பா��� இ����ேற�.



எ�க� வய��� அ�ேக இ��த க�மா��
பா��த த����, ஊ��� ெவ�ேய இ��த
க�மா�� கட� ேபால ��ற த���
எைத�� இ�ேபா� காண��ைல.
�ளெம�லா� �டாக மா�� ேபா���ட�.
க�மா� ஓர��� க��ட�க�
�ைள���ள�.

த���� ��� ���த உட���� இ��
�ன�� ெகா�ேட �ைட�� வர கட��
ேபான இ�ப� வ�ட�க� த�த வள�����
நா� இ�த அள��� வள����ேளா�.

ஒ�ைற இழ�தா� பரவா��ைல. ெமா�தமாக
அ�தைன�� இழ��
ெகா�ேட�����ேறா�.

எ����ேதா வ�தவ�க��காக இ�தைன��



இழ�� ��� இ�ன�� �ட அைத� ப��
ேயா��க� ெத�யாதவ�களாக வா���
ெகா����ப� தா� இ�த வள��� த�த
அ��.

நா���� அ��ய �த�� ேதைவ எ��ற
பாைத�� ெச�ற ெபா�ளாதார� ��க�
இ�� இய�பாக� �ைட�த �� �ட�
கச��� அள��� �ைல உய�����ட�.

எ�ேப�ப�ட வள��� ெத��மா?

��வ�� வாகனமாக மா�ய�.
எ�ெபா��� ேதைவ அ�கமான�. ெமா�த
நா�� எ�ெபா�ைள ந��ேய ஓட� ெதாட�க
�ைலவா�க� ��ைண� ெதா��
����ற�.

வாெனா� ெதாைல�கா��யாக மா�ய�.



உலக� ����� ேபான�. ஆனா� அ�ேக
இ��பவ�க� அ��யமா�� ேபானா�க�.

ெதாைலேப� அைலேப�யாக மா�ய�.
உற�க�� ெந��க� �ல�� ேபா��ட�
ேபச ேநர��லா� ஓ�� கைள�த
ஓ�ட�ப�தய �ர�க� ேபால வா��ைக��
மா��ேபான�.

ஆ���க��ட� அ����ழ���
காணாம� ேபான�. �ைன��� பா��க
ம��ேம எ�� இ��த அ�தைன
ெபா��க�� �க�� கலா�சார��� வ��
��க ஒ�ெவா� ெபா��க�ேம நம�
அ�றாட வா��ைக�� அவ�ய� தாேன?
எ�ற எ�ண�� இய�பாக மா�� ேபான�.

இ�� ��சார� இ�ைலேய� வாழ ��யாத



�ைல�� வ�� ��ேடா�.

கட�த 50 ஆ��க�� தா�ய உ�ப��
ெப�� இ�� ப�, ப���, ப�ச� இ�ைல
எ�� வள����ேளா�. உ�வான ெதா��
வள����� ேவைல வா���க���� ப�ச�
இ�ைல எ�� மா���ள�. ஆனா�
�ல�க� மலடா� கா��� க���ைக��
கல�� இய�பான வா��ைக�� ஒ�றா��
ேபா���ட�.



எ�லாேம ச� தா�? வா�வத�கான
ேதைவக��, நம� வச�க��காக நா�
ெப�ற வள���க�� நம�� நாக�க
உலக�ைத அ��க� ெச�� ைவ�த�.

கா� அ��� �டாக� ெதா��சாைலகளாக
மா�ய�.



இய�ைக�� �ழ�� மாற� ெதாட��ய�.

இ�� ஆ�க�� அ��த�� ைகவர� ெப�ற
ம�தனா� இய�ைகைய உ�வா�க
��வ��ைல.

அத� ��சம�ைத இ��� �ட
��ைமயாக� ���� ெகா�ள ��ய��ைல.



6. மா� க�� ேபார��தா�
மாளா� எ��..........

இ�� ப��தவ�க� �த� பல�� “நா�
இ�ேம�� பழ�கைதகைள� ப��� ேப�
ஒ��� ஆக� ேபாவ��ைல நா�
அைனவ�� �ைழ�பத�கான வ�கைள�
ப��ேய நா� ேபச ேவ���” எ���றன�.

காரண� இ��யா�� ெவ�ைளய�க� வ�த
�றேக ெதா�� ��ப வச�க��,
��ேன�ற� பாைதக�� நம���
�ைட�தன. இ��� �ட அவ�க� �ல�



�ைட��� உலகளா�ய வா���க� �ல�
தா� நா� வள��� ெகா��
இ����ேறா�.

�ைறக� ெசா�� ���ய��ைல. நா�
வா�வத�கான வ�கைள� ேத�� ெகா�ள
ேவ���. வாழ உத�� ெமா���,
வச�கைள உ�வா��� ெதா��� தா�



நம��� ேதைவ.

ஆ��ேலய�க� இ��யா���� வராம�
இ��தா� இ�ன�� நா� இ��ட
கால����� தா� இ�����ேபா� எ��
��� �ழ����றா�க�.

இ�� இ��யா�� �வசாய� எ�ப� லாப�
இ�லாத ெதா��. ேம�� வ�ட�ேதா��
�வசா�க�� த�ெகாைல எ���ைக
அ�க���� ெகா�ேட தா� இ���ற�.
ஆ��ேலய�க� இ��யா���� வ�த ேபா�,
இ���ள �வசாய� எ�ப����த�?

18ஆ� ��றா��� இ��யா��� வ�த
ஜா� அக�ட� எ�ற ெவ�ைளய� அ��
ஆ��ேலய அர���� ெகா��த அ��ைக. 

“த��� பா��� ேவளா�ைம ெச�வ�



எ��� உ�ள�தா�. இ��யா��
ெச����ப� ந�ைம �ய��� ஆ����ற�.
�க�ெப�ய அ����வமான ெசய�பா� இ�.
அ�ேபாலேவ ஏராளமான ம�க��
உைழ��� அ�� அட����ள�”.

“ப�ேவ�ப�ட உ�� �ழலைம��க�



�ல���றன. இவ���� ஏ�ப ��பாசன
அைம��கைள ஏ�ப��� இ��ப� நம��
�ய�ப���ற�. மாெப�� ஏ�க�,
�க�ெப�� அைணக�, �ள�க�,
��ைடக�, கா�வா�க� இ�ப� அவ�க�
ேதைவ�� ஏ�ப உ�வா�� இ��தா�க�.
அவ����� ெபய�� ைவ���ளா�க�”.

“மைல�ப���� வா��தவ�க�
���யாசமாக� ெச����தா�க�.
க�பாைறகைள அ��� கா�வா�
அைம�தா�க�. �ல இட�க�� ��ஈ���
�ைச�� எ�ராகேவ �ைர
வ��ப�����ளா�க�. ஏ�, �ள�க�
��ன�� ெப�ய�மாக இ��தா��
�க���ய ஏ� �ல� �ைற�த� 50 ஏ�க�
�ல���� �� பா��த�”.



“ந��த��� �ள�க�� இ��� 100 ஏ�க�
�ல����� த��� பா��த�.  �க�ெப�ய
ஏ� �ைர� ெகா�� 500 ஏ�க� வைர ப��
ைவ�க ���த�. ஏ� �ள�கைள ஏ�ப��த
எ�ப��ப�ட இட�கைள� ேத�� ெச�தா�க�”

“இர�� ���க� ����ற இட��� ஏ�
ஒ�ைற அைம�தா�க�. அ�த� ���க�
��� அவ�ைற� �����ள இட�க���
ெப��� மைழ�� ��வ�� ஏ��� வ��
ேத���ற�. மைலய�வார���
ம��ம�லா� ஆ�கைள ஒ��ய
ப�ள�தா��க��� ஏ�கைள
அைம�தா�க�”.

“அ� ம��ம�ல, த��� இ�லாத
வ�டார��� ஏ�கைள��, �ள�கைள��
ெவ��னா�க�, கா�வா�கைள ெவ�� இ�த



ஏ� �ள�கைள ஆ�ேறா�� ெப�ய
ந�ேயா�� இைண�தா�க�. க���
���� �ைற�த இட�க� ெந���,
ம��� �ைள�� �ல�களாக
மா�ற�ப�டன”.

“ஒ� ஏ�ைய அைம�பத�� இர�� ���
ஆ��கால� ���த�. ம�க�
ஆ�ர�கண��� ேவைல ெச�தா�க�”.

“ெவ��வத�� 100 வ��க��
க��க�கைள ஏ�� ெச�றா�க�.
ேவைலகைள ேம�பா�ைவ ெச�ய
அ�வல�க� �ய��க�ப�டா�க�.
ேவைலகைள� ெச�� ���பத�கான ேத���
��� ெச�ய�ப�ட�”.



உைழ�த ம�க� அைட�த பய� எ�ன?

“ஏ� �ள�கைள ஏ�ப���வ�� ஈ�ப�ட
ம�க��� உ�ைமக� வழ�க�ப�டன.
இைற�� �ல� வழ�க�ப�ட�. அதாவ�
ெபா��ப�க�� ஈ� ப�ேவா��� �லவ�
ெச��தாம� ப�� ைவ��� உ�ைம
வழ�க�ப�ட�. ஏ� ெவ��வ�� ஈ�ப�ட
வ�க��� அ�த ஏ� ���பாசன �ல� க���
��தைக�� �ட�ப�ட�. �ைள�ச��



நா�� ஒ� ப�ைக �ல உ�ைமயாள��,
��� ப�ைக உ�தவ�� எ���� ெகா�ள
ேவ���”

18 ஆ� ��றா��� ��ப�� ம��� 19
ஆ� ��றா��� ெதாட�க�கால
ஆ��ேலய� ஆவண�க� அலகாபா� �த�
ேகாைவ வைர�� பரவலாக� பல இட�க��
உய� �ைள�ச� இ��தைத� ப��
ெச���ளன.

ெத����யா�� கா��, ���ணா,
ேகாதாவ� ஆ���ப�ைகக� வள�
���தைவ. இைவ ேபா�� ெச�க�ப��
மாவ�ட� வள� ���த ப�� அ�ல. ஆனா�
இ��� �ட உழவ�க� உய��த அள�
�ைள�ச� ெப�� வ�தன�.



1910 �ராம�க���� �மா� 1500
�ராம�க�� வ�வா� ப��ய தர�க�
�ைட���ளன. 1500 �ராம�க�� வா��த
45000 ���ப�க� ஒ�ெவா� வ�ட�����
சராச�யாக 5 ட� (5000 �ேலா) உண�
தா�ய� ெப�ற�. 65 �ராம�க� ஒ�
வ�ட����� சராச�யாக 5000 கல����
அ�கமாக உண� தா�ய� உ�ப�� ெச��
வ�தன. (ஒ� கல� எ�ப� 125 �ேலா �ரா�)
ெந� உய� �ைள�ச� த�� �ராம�க��
சராச� �ைள�ற� மா�ல��� சராச�
�ைள �றைன� ேபால இ� மட�கா��.



இ�த 65 �ராம�க���� �லவ��� சராச�
�ைள�ற� �க அ�கமாக இ����ள�.
அதாவ� கா��� 35 கல� வைர
�ைள���ள�. இ�த �ைள�ச� எ�ட���
9 ட� ( ஏ�க��� 3600 �ேலா) 1 ஏ�க���
45 ��ைடக� ( 75 �ேலா ��ைட)
�ைள�ச� ஆ��.

��க�ெப�மா� ேகா�ைல��,
�ெப����ைர�� இைண��� சாைல��
வட���ப��� �ராம� அைம���ள�. 18
ஆ� ��றா�� ஆவண�க��ப�
வட���ப��� �ராம� ேவளா�ைம��
�ற���� உய��ைள�ச� க�ட�.

1764 இ� வட���ப�� �ராம��� 368 எ�ட�
�ல�பர��� (920 ஏ�க�) 1500 ட� உண�
உ�ப��யான�. 1762 �த� 1766 வைரயான 5



வ�ட�க�� வட���ப��� சராச� �ைள
�ற� எ�ட��� 4 ட� ( ஏ�க��� 1600
�ேலா).

பா�னா�� எ�பவ� 1774 ஆ� வ�ட�
நவ�ப� எ��ய தன� க�த��� 1772�தா�
இ� ேபா�� �ராம� கண��
ஆவண�கைள� தா� ேசக��க� ெதாட��
இ��பதாக� ������றா�. 1100 ஆ�
ஆ��� ெத�னா�கா� மாவ�ட���
ஏ�க��� 5800 �ேலா �ைள�ததாக�
க�ெவ��� ���ற�.

1325 ஆ� ஆ�� ராமநாத�ர����
ஏ�க��� 8000 �ேலா �ைள�ததாக�
க�ெவ��� ���ற�. 1807 ஆ� ஆ���
ேகாைவ மாவ�ட��� ஏ�க��� 5200 �ேலா
�ைள�ததாக ஐேரா��ய ஆவண�



ெசா���ற�.



8. ெபா� ��ைட��� வா��

அேமசா� கா�க� எ�றா�
ப��தவ�க��� ஹா��� பட உபய���
�ல� ெகா�சமாவ� ெத�����க
வா����ள�. அேதேபால� ேபா��ேயா
(BORNEO) ����� ெத��தவ�க�
�ைறவாக�தா� இ��பா�க�.

ேபா��ேயா உல�� ��றாவ� ெப�ய ��.

அேமசா� கா�க��� அ���
க���கா�கைள� ெகா�ட ெப��
�ல�பர��. ���ட�ட� இ��� ��தைல



ெப�ற ��� இ�� இ�ேதாேன�யா,
மேல�யா ம��� ��ைண ஆ�ய நா�க��
ப��களாக அ� ப��க�ப���ள�.
க���கா�க� எ�ப� ஆ�க� நடமா�ட�
இ�லாத ப��க� அ�ல� இ�வைர���
இ� ேபா�ற இட�க�� எவ�� �ைழயாத
ப��களாக இ��பைவ.

மாெப�� உ�� ம�டல�ைத� த�னக�ேத
ெகா�ட� ேபா��ேயா கா�க�. உல��
ேவ� எ�த� ப����� பா��க ��யாத
இ�த� ப���ேக உ�ய �ைண
உ��ன�க�� இ�� அட�க�. ம�த��
க��� படாத உ��ன�க� இ� ேபா�ற
இட�க�� அ�கமாக வா���றன.
அ�ய�படாத ஆ�ச�ய�க� அ�க� உ�ள
ப�� இ�.



இ�வைக�� 44 வைக� பா���க��, 37
வைக� பறைவக��, 19 வைக ��க� ம���
���ல வா�வன�� இ���ளன.

இ�� இ�ன�� க�����க�படாத, வைக�
���க�படாத உ��ன�க� ஏராளமாக
உ�ளன. இ�வள� உ�� ெச�� ெகா�ட
கா� தா� இ�ேபா� அ�ைவ எ��ேநா��
இ���ற�. ஒ� கால��� 90
சத��த����� ேம� இ��த இ�கா� 2005
� 50 சத��தமாக� �ைற�த�. 2020 ஆ�
ஆ�� இ� 32 சத��தமாக மா�� எ��
கண��ட�ப���ள�.



நா� ஓ� அட��த கா����� ெச���
ேபா� �ல ���யாசமான ���ைல
அ�ேக���பைத உணர ����. உய��த
மர�க�. ��ய�� க��க� �ட� தைர��
வ�� ேசர ��யாத அள��� மர��ைளக�
ஒ�ேறா� ஒ�� �����ைன������.



நட�� ெச��� தைர�ப���� �ர�தரமாக
ஈர�பத� இ��� ெகா�ேட�����.
�வா���� கா��� எ�ேபா�� ��ெல��
இ����. ெமா�த��� ெவ�ப�கா�����
தடா.

காரண� எ�ன?

“ேபான வ�ட�ைத �ட இ�த வ�ட� ெவ��
அ�க�”

நக���ற��� ேகாைடகால��� எ�ேலா��
ெசா��� வா��ைத





ஆனா� ��ய�� க��க� கா�ைற
ேநர�யாக ெவ�ப���வ��ைல. அ�
ெவ�� �ல��� ப�� அத� �ல� �ல�
�டா� அதனா�அதைனெயா�� உ�ள�
கா��� �டா� ேமேல��ற�.

அ�ப� ேலேல�ய கா�றா�தா�
வ�ம�டல� ெவ�பமைட�ற� ஆனா�
�ல� க�டா�தைரயாக இ�லாம� மர�களா�
�ழ�ப�� இ��தா� அத� ெவ�ப�ைல ஒ�
ம�ட���� ேம� உயர��யா�. ஏென�றா�
மர�க� �ரா�ைய ெவ���� த��� ���
ெவ�ப�ைத� �ைற��� ெகா���ற�.

கா�க�� உ�ள மர�க�� உயர��
அட����� அ�க��க அ�க��க அத�
உ��ற ��ைம�� அ�க���ற�. கா�க�
��ைமயாக இ��பத� ரக�ய� இ� தா�. 



ம�த�க�� வா��ைக�� கட�� கா��
�க �க ���யமான�. நம�கான
அ��பைட� ேதைவகைள �ைறேவ��வ��
இைவ இர��ேம ���ய�ப��
வ����ற�.

ஆனா� நாக�க வள����� �த��
பா��க�ப�வ� இ�த இர��ேம. த�ேபா�
கா�க� எ�றா� அதைன ெவ�� மர�க�
அ�க� �ைட��� எ�பதாக�� கட�
எ�றா� க��கைள அ�ேக ெகா��
ேபா�� ேச��� ��டா� எவ�� ேக��
ேக�க மா�டா�க� எ��ற ெபா�����ைய�
நாக�க� நம��� க��� த���ள�.

காெட�ப� ெவ�மேன மர�க�ட� ����
��வத�ல. அ�ெவா� ெப�ய இய�ைக
�ழ���� ஆதார�. பல உ��க� ேச���



வா�� ����கலைவ. இதைன� ப����
ெப��க� எ��றா�க�. கா�ைட அ����
ேபா� �த�� பா��க�ப�வ� இ�த�
ப���� ெப��கேம.

ப���� ெப��க� �ைத�க�ப�� ேபா�
இய�ைக �ழ�� பா��க�ப���ற�.

இதனா� எ�ன �ைள�க� உ�வா��
எ�பைத இய�ைக பல�ைற நம��� பாட�
க��� த�� ெகா�ேட���தா�� ேபராைச
ெகா�ட ம�த வா��ைக�� ச�����
ஒ�ெவா� அவல�� மற�க���யதாகேவ
இ��பதா� கா�க�� கட�க�� இ��
கத�� ெகா�� இ����ற�. உல�� உ�ள
மைழ�கா�கைள ெவ�ப ம�டல கா�க�,
�த ெவ�ப மணடல கா�க� எ��
இர�டாக� �����ளன�. ஒ� கால���



���� ெமா�த பர��� 14 சத��த�
மைழ�கா�க� இ��தன. த�ேபா� இ�
���� 6 சத��த� எ��ற அள�ேல
இ��பதாக� கண��ட�ப���ளன.

இ�ேவ ���ய �பரமாக இ��கா�.
நா��� நா� உல�� உ�ள கா�கைள
வள����� காரணமாக ம�த ச�க�
�ன�ேதா�� �ைறயா�� ெகா����பதா�
இ��யான கண�� எ�ப� எவரா��
அ����� �ற��யா�. கா�கைள
அ���� ேபா� மர�க� ம���
மர��ப��ைல. ��ய ஒ� �காத
மைழ�கா����� இைல தைழக� �ேழ
���� அத� ேம� பறைவக�
�ல��க�� க��க� கல���ற�.

இைவ �����களா� உ�மா�ற�



அைட�� ம�� ேம�ம� ப��
உ�டா��ற�. இ�த ேம� ம� ப��
வளமான ச���க� �ைற�த�.

அ�ப� அைர அ��ல ம�ைண
உ�வா��வத�� ஒ� மைழ�கா� ஆ�ர�
ஆ��� கால� எ���� ெகா��ற�.
ேபா��ேயா கா����� இ� ேபா�ற ம�
ப�� �மா� ஒ� அ� உயர����� �ட
இ����.

இ� ேபா�ற இட�கைள�தா� வள��த
நா�க� �� ைவ�� மர�கைள அ���
இ�த இட�க�� வ�க� ப��கைள
உ�வா����றா�க�.

இ�த இட�க�� மைழ ேந�ைடயாக� தா�க�
தா�க அ�கா�க�� மர�க�ைக (ஒ�



வள��த உய��த மர��� ேம�ப��)
த��பா� ல�ச�கண�கான ஆ��களா�
ேச��� ைவ�க�ப����த இ�த வளமான
ேம� ம�ப�� ம� அ��� �ல�
அக�ற�ப���ற�. நாளைட�� �ல� தன
இய�பான வள�ைத இழ���ற�. இ�� ஒ�
ெப�ய ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� வளராத
நா�கைள ேநா�� வள���யைட�த நா�க�
எ�ேபா�� ஒ� ��ற�சா�� ைவ�ப���.
அதாவ� இ�த நா�க� ����ழைல
பா�கா�ப� இ�ைல எ��.

ஆனா� இ�� உல�� வள���
ெகா������ நா�க�� உ�ள இய�ைக
வள�கைள அ���� ெகா����ப� யா�
ெத��மா?

ேவ� யா�? எ�லா� ந�ம ெப�ய�ண�



அெம��கா தா�.

ஒ� கா�ைட அ��� அத� �ல� இவ�க�
ெப�� வ�மான�ைத� கா���� ஒ�
கா��� உ�ள உப�� ெபா��க� �ல�
�ைட��� வ�மான� எ�ப� பல மட��
அ�க�.

ந��ைடய ஆைசக� எ�ப� உடன�யாக
ேவ��� எ�ற பற�� ப�ட ��தைன��
இ��பதா� மர�க� அ�ப���ற�. 100
ஆ��க� வள��த மர�க� அ�ப�� �ேழ
��� ேபா� அ�த� கா� ���க� ேக���
ஓைச எ�ப� எ��கால� ச�க���� நா�
அைற�வ� ��� மரணேயாைச��
�வ�க�.

இய�ைக வள�கைள அ��காம� ந�மா�



வாழ ���மா?  ��சய� ����.

வா�வத�கான ஒ� ����� எ�தைன
ஆட�பர�. இ� ேபா�ற ஒ�ெவா�ைற��
ேயா���� பா��க�. ந� ேதைவ��
அ�பா�ப�� ஆைச�னா�, நா� �����
ஆட�பர�க�னா� ம��ேம இய�ைக அ�க
ேசதார� அைட��ற�.





9. அ�சய பா��ர� -- இ�ேக
��பைன�� உ��

வ��தக ஒ�ப�தக�க����� உண�
தா�ய�க� �ல�� ைவ�க�ப�ட
சகா�த�ைத 1986� ெட���� நைடெப�ற
உ��ேவ ���� ேப��வா��ைத ஒ�
������ ெகா�� வ�த�. அைத�
ெதாட��� 1994, 1995 க�� ஏ�ப�ட �வசாய
ஒ�ப�த� �வசாய �ைள ெபா��க��காக�
�த��ர ச�ைதைய� ��ரமா��ன. இத�
உ�ச�க�டமாக 1996� உலக உண� உ��
மாநா� (WORLD FOOD SUMMIT) ேரா��



நைடெப�ற�.

இ�� கல�� ெகா�ட அெம��கா ேபா�ற



வள���யைட�த நா�க� உண�
பா�கா���� உண� வ��தக� அ���
�த��ர வ��தக� அவ�ய� என
வ�����ன.

அைன�� நா�கைள�� ���ப���� இைத
ஏ�க ைவ�தன. உண� பா�கா���� உண�
வ��தக� அ��பைட எ�பைத நா�க�
ஏ��ேறா�. எ�கள� உ�ப��யாள�க��,
�க�வாள�க�� ெபா�ளாதார ����
பல�ைடய அைன�� ஆதார�கைள��
பய�ப���� வைக�� நா�க� உண�
வ��தக�ைத�� இதர வ��தக�
ெகா�ைககைள�� கைட����ேபா� எ��
ெசா��� ெகா�� ைகய����டன�.,



ஆனா� உண� பா�கா���காக� ��
மாநா� அத�கான ��மான�ைத
இய��ய�ட�, உண� ெந��க����
�ைலேய�ற����மான வ� வைக�ேம
�ர��ஷடவசமாக உ�வா�� ��ட�.

எனேவ உண� பா�கா���காக உ�நா���
இ��த தைடக��, நா�க���



இைடேயயான தைடக�� உடன�யாக
��க�ப�டன.

இ�ைறய உண�� ச�ைதைய அெம��கா,
கனடா, ஐேரா��ய ��டைம�� நா�க� தா�
க���ப�����றன.

இவ�க�� இைளய ��டா�களாக



ஆ��ேர�யா, அ�ஜ�ைடனா ஆ�ய
நா�க� உ�ளன. இ�நா�க�� ெப��
��வன�க� இ�ச�ைதக��
ேகாேலாச���றன. இ�த நா�க�
இ�வைகக�� உலக� ச�ைதைய�
ைக�ப����றன. ஒ�� உண�
தா�ய�க���� ��தலான மா�ய�க�
ெகா��ப� �ல� ஏைழநா�கைள�
ேபா������ ெவ�ேய����றன�.

இர�டாவ� ெதா�� மயமான இைற��
உ�ப�� �ைறயா� �த��ரமான ம��� ��
உ�ப��யாள�க� அ��� �ைலைய
உ�வா�� ����றன�.

அெம��கா��, ஐேரா��ய ��டைம��
நா�க�� மா��ைற���� ��த� மா�ய�
வழ�� உலக� ச�ைத��� ெகா��



வ�ததா� ேம�� ஆ����க நா�க��
இைற�� வ�க� �ைட�ெத�ய�ப�ட�.
அெம��கா, ஐேரா�பா, �ேர�� ேபா�ற
நா�க�� அ�கமா�ய உத��ட� ஏ��ம�
ெச�ததா� கானா நா��� 90 சத�த��,
ெசனக� நா��� 70 சத�த��
ேகா��ப�ைண ெதா�� அ��த�.

இேத காரண����காக இ��� ப���
வள��ேபா�க�� சா�ப� ����, ப���
�வசாய������ பல� �ர�ட�ப�டன�.

இைற�� உண� தயா���� ந�ன�
ெதா��மய �ைறகைள� ெப��
��வன�க� ������றன. இத�கான
கா�நைட வள��� இதர வச�கைள
அ�காைம�� ஏ�ப���� ெகா���றன�.
அெம��கா�� உ�ள நா�� ெப��



��வன�க� 2005� ஆ���
மா��ைற��ைய 83.5 சத�த�
க���ப���ன.

ைடச� (TYSON) ��வன� நாைள�� 36000
மா�கைள ெவ����ற�. இேத ேபால�
கா��� (CARGILLS) 28300 மா�கைள��
���� அ�� ேகா (SWIFT & CO.) 16759
மா�கைள�� ேநஷன� �� ேப�க��
(NATIONAL BEEF PACKERS & CO.) 13000
மா�கைள�� ெவ����றன.

ப�� இ���� ������ (SMITH FIELD
FOODS) எ�ற அெம��க ��வன�
ஏகேபாகமாக உ�ள�. ஒ� நாைள�� இ�
��வன�க�� 102900 ப��� தைலகைள
ெவ����றன. இத�ட� ைடச�, கா���,
���� ேச��� 64 சத�த� ச�ைதைய�



க���ப�����றன.

இதனா� அெம�ககா�ேலேய ��ய இைற��
உ�ப��யாள�க� ச�ைத�����
�ைட�ெத�ய�ப�� உ�னன�. �����
எ�ற அெம��க ��வன� �ழ�க ஐேரா��ய
நா�க���� தன� ��ட�ைத ���
ப���ய�. அ��� ெப�� இைற��



உ�ப���� ஈ�ப�டதா� �ேம�ய நா���
90 சத�த��, ேபால�� நா��� 56
சத�த�� உ�ப��யாள�க� ப��, மா�,
ேகா� ெதா����� �ர�ப���ளன�.

இ�த ������ ��வன� ேபால��
அர�ட���� ஏ��ம� மா�ய�ைத�
ெப��� ெகா�� ப���க�கைள ைல��யா,
��யா, ஐவ� ேகா�� நா�க��� ஏ��ம�
ெச�� உ��� �ைலைய �ட� ச�பா�
�ைற��� ெகா���ற�. இதனா�
அ�நா��� ெதா��க� ப��� ��டன.
இ�த� �த��ர வ�க�தா� 90�
ஆ��க�� ெம��ேகா �வசா�க� 15
ேகா� ேப�க� �வசாய������
ெவ�ேய�ற�ப�டன�.

இ�த� �த��ர வ�க�தா� கட�த பல



ஆ��க�� ��� ேகா� �வசா�க�
�ல�ைத இழ���ளன�.

இ�த உலக� ச�ைத�� வள�� நா�க�
வள��� நா�க�ட� சமமமாக� ேபா���ட
���மா? அைன�� வள�� நா�க���
வள��� நா�க�� ெப�� ��வன�க�



��ப� மா��ெக� �லமாக ஊ���
வ���றன. உல�� ��ப� மா��ெக� �ல�
��பைனயா�� பலசர��க�� 50
சத�த�ைத ஐ�� ��வன�க�
ைவ���ளன.

இ�� வா�மா�� �ரதானமான�. உலக�
��லைர வ��தக�ைத� ப��� க�ெப�க�
ைவ���ளன.

அ��� ���பாக வா�மா��, �ேரக�
(KROGER) �ெர�� க�ெப� ேக�ேபா�
(CARREFOUR) ����� க�ெப� ெட�ேகா
ஆ�யவ��� ஆ��க� அ�க�.

உல�� �ைத ��பைன�� 47 சத�த
�ைதக�� உ�ைம ம�ேச�ட, �பா��,
ைசெச�டா க�ெப�க���� ெசா�தமான�.



2007� ஆ�� ெந��ேல (NESLTLE)உண�
க�ெப��� லாப� 9.7 ���ய� டால�
ஆ��. இ� 65 ஏைழநா�க�� ெமா�த
உ�நா�� உ�ப��ைய �ட அ�க�.

2009 ஜனவ� 31 ��ய வா�மா� க�ெப���
லாப� 13.3 ���ய� (1 ���ய� 100 ேகா�)
டாலரா��. இ� 88 ஏைழநா�க�� (உல��
ச�பா� நா�க�) ெமா�த உ�நா��
உ�ப��ைய �ட (GDP)அ�க�.

இ�த �ைலைம�� உலக� ச�ைத��
ஏைழநா�க� எ�ப�� ேபா���ட ����?

வள��த நா�க�� அத� ஏகேபாக
��வன�க��, வள�� நா�க��
ச�ைதைய� ைக�ப��� ெகா�ைள
லாபம���, உண� ெந��க�ைய��,



�ைலேய�ற�ைத�� ஏ�ப�����றன.

இேத கால��� ��ட கால ேநா��ட�
வள�� நா�க�� உண� �ைறைய�
த�கள� உ�ப��கைள உ��� உண�
பழ�க���� மா�� அைம����
கா�ய�கைள�� இ�நா�க� ��ட����
ெச���றன.

�ைல உய����� உண� ெந��க����
ம�ெறா� ���ய� காரணமாக இ��ப�
உ���ய� எ�ச�� தயா��பா��. உண�
க�சமான அள� தா�ய�கைள எ�தனா�
ம��� பேயா �ச� தயா��க அெம��கா��,
ஐேரா��ய ��டைம�� நா�க��
������டன.

2007� ஆ�� அெம��கா தன�



நாடா�ம�ற��� எ�ச�� ச�ட�ைத
(ENERGY INDEPENDENCE AND SECURITY
ACT) �ைறேவ��ய�. எ��கால��� 20 சத�
எ�ச��ைய இ�� உ���� எ�ச�������
தயா��ப� எ�� ��� ெச�த�.

2008� ஆ�� ம��� ேசாள உ�ப���� 30
சத�த�ைத எ�தனா� தயா��க ஒ����
ெச�த�. �மா� 135 ��� ேம�ப�ட உ���ய�
எ�ச�� ���க��� ஆைலக�
��வ�ப���ளன. ேம�� 74 ஆைலக�
உடன�யாக அைம�க�ப�� வ���றன.
ஐேரா��ய ��டைம�� நா�க��
எ�ெண� ����கைள உ���ய� எ�ச��
தயா��க� ��������ளன.

�ேர�� தன� க��� உ�ப���� 50
சத�த�ைத எ�தனா� தயா��க�



ப�னப�����ற�.

இத�காக� க��� �ைள�சைல
அ�க�ப��த அேமசா�கா�கைள அ����
நடவ��ைகக�� ெதாட���றன. உ����
எ�ச���� உண� தா�ய�கைள�
������ட�. க�ைமயான �ைல உய�ைவ
ஏ�ப���ய�. இைத �த�� அெம��கா
��மைற�த�. அெம��கா இதனா� �ைல
உய�� ��ப� சத� ம��ேம ����ள�
எ�ற�. ஐஎ�எ� 20 �த� 30 சத� ம��ேம
����ள� எ�ற�.

ஆனா� உலக வ���� இரக�ய அ��ைக
�ல� 141 சத�த� �ைல உய���,
அெம��கா, ஐேரா��ய ��டைம��� இ�த
எ�ச�� ��ட�தா� ���� ஒ� ப�� �ைல
ஏ�ற� ஏ�ப�ட� எ�� அ�பல�ப�ட�.



வள��த நா�க�� இ�த� ேபா��
எ��கால��� வள�� நா�� ம�கைள�
ப������ த�����. ஏ�கனேவ
அெம��கா�� எ�சா�ெமா�� (EXXON
MOBIL) ஆ��ச� ேட�ய� ��ேல��(ADM)
கா��� க�ெப�க� ஆ�ர�கண�கான
ஏ�க�� ேசாள�ைத� ப���� உ��
எ�ச���� வழ����றன.

த�ேபா� வள�� ஏைழநா�க��
�ல�கைள எ�ல� வைள��� ேபா��
(LAND LEASE SYSTEM OF RIGHT
PURCHASE) ெதா�� ேவகமாக� பர�
உ�ள�. 2006� ஆ�� �த� இ�வைர 2
ேகா� ெஹ�ேட� �ல�க� ���ைப��,
பா��தா�, வ�கேதச� ம��� ஆ���க
நா�க�� ��பைன ஆ���ள�.



இ� ெஜ�ம��� ெமா�த �வசாய
�ல�ைத�ட இ�மட�� அ�கமா��.
ெத�ெகா�யா�� ேத� எ�ற ��வன�
ஆ����கா�� மடகாக� நா��� 99 வ�ட
வாடைக�� 30 ல�ச� ஏ�க� வா��ய�.
இ�� உ�� எ�ச���கான ப��கைள�
ப��ட ��ட���, த�ேபா� அ�நா��
ம�க�� எ���பா� ����
ைவ�க�ப��ள�.

ஐ��ய அர� எ�ர�� ம��� ���ைப���
ஒ� ல�ச� ஏ�க� �ல�ைத வா����ள�.
எ��� ம��� உகா�டா�� 20 ல�ச�
ஏ�க�� ேசாள�, ேகா�ைம �ைள��க
�ல� வா�� உ�ள�. இ��யா�� 80
�தலா�க� எ��ேயா��யா�� 75 ல�ச�
ெஹ�ேட� �ல�ைத வா�� உண�
தா�ய�ைத� ப��� பல நா�க��



����றன�.

பல நா�க�� இ�த �ல�ைத வா��னா��
இ�� ���பாக� ெப�� ப��தார�களாக
அெம��கா ம��� ஐேரா��ய ப�னா��
��வன�கேள உ�ளன.

SUNLAM OIVATE EUITY (USA) ��வன�,
ச�� MUA ZEPHYR FUND ��வன��,
���ட�� CDC ��வன�� ���ய�
ப��தார�களா��. இ�த �ல� வா���
ேபா���� அ�க ஆ��க� ெச���வ�
EMERGENT ASSETS MANAGEMENT எ��
ெசா�ல�ப�� ����� ��வன� தா�.
ஆ����கா�� வா����ள �ல���
எ�ச�� தயா��க� ேதைவயான தாவர
எ�ெண� ����கைள� ப�����ளன�.



ஆ����கா�� அ�க� �ைறவான
�ைல�� �ல�� �ைற�த �����
ெதா�லாள�க�, ேபா��வர�����
�லபமான கட� மா��க� எ�பதா� தா�
அ�� இ�த ஏகா�ப��ய நா�க��
ப�னா�� ��வன�க� �ைல�ைத
ெப�மள�� வா����றன.

எ��கால��� ஆ����கா �த� வள���
ெகா������ நா�க� அைன��� ேம��
ப���யா� சா��. அெம��கா ஐேரா�பா
எ�ச�� உப��� �த���.

(�த� ப�� ����)
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ப�� - இர��



10. �ைதக� உற��வ��ைல

ப�� - இர��



10.�ைதக� உற��வ��ைல

கட�த 20 ஆ��க�� வ�க� எ�பத�
ேபா�� ����� மா���ட�. ���பாக
கட�த 10 ஆ��க�� வ�க� எ�பேத
�ள�பர�க�� அ��பைட�� ம��ேம
எ��ற ���� தா� உ�வா���ள�. இ��
ெபா��� தர� ������ ேபா� அைத
�ள�பர�ப���� �த� தா� ெவ�����
சா��யாக உ�ள�.

கா�, க�க� �த� ������ ேதைவ�ப��
�ள��மா� வைர��� ெத��� உ�ள
ஒ�ெவா� ������ பல�� ெகா�� வ��
ெகா����தா�க�. �ராம�க���,
அதைன� ����� உ�ள ��ய
நக���ற�க�� வார�ேதா�� ஒ� நா�
��ட�ப�� ச�ைத�� வா��� ெகா�ள



���த�. இ�ேவ �வசா�க���
ஆதாரமாக இ��த�.

ஆனா� நகரமயமா�க� இைத
அ�தைனைய�� அ��� ஒ��� ��ட�.
இ�� வைர��� ந� ����க�ேக
ெத��கைடக� இ��தா�� ம�க��
ஆதர� எ�ப� ெப�ய கைடக���� ெச��
வா��வேத தரமான� எ�ற எ�ண�
ேமேலா�� ��ட�. ஆனா� இ���
த�ெபா� மா� “ஷா��� மா�” எ�ற
கலா�சார���� ம�க� மா�� ெகா��
இ����றா�க�. இ�� வ��க ேபத�
எ�ப� வச�க�� அ��பைட��
உ�வா���ட�.



ஆனா� ச�ப காலமாக வர���ய கா�க�,
பழ�க� அைன��� பல�த�க�� மா�ற�
ெப���ளைத கவ��தா� ந�றாக� ����.
ஆ��� எ�ற ெபய�� ேப��கா� �ைவ��,
ேப��கா� எ�ற �ப��� �ேனாதமான
�ைவ�� இ��பதா� எ� உ�ைமயான
பழ�க� எ�பைத� க�ட�வ� �க��
சவாலாகேவ உ�ள�. த�ெபா�� வ��



ெகா�� இ���� நாவ� பழ
�ைவெய�ப�� த�ேபா� ��பைன��
உ�ள �க� ெப�ய நாவ�பழ��� �ைவ��
ச�ம�த� இ�லாத�.

�ராம�க�� காைல�� �� ேத� வ��
�ைரக�� �ல வைகக� இ��தன.
அைர��ைர, �ைள��ைர, த����ைர
எ�� �த�தமாக இ��த�. அ�த�
�ைர�� இைல��, �வ�பான த��� அத�
தர�ைத ெசா��வதாக இ����. �ைரைய
�க��� பா��தா�  ஒ� க��� வாைட வ��.
அ�ேவ ந�ல �ைர�� அைடயாளமாக�
க�த�ப�ட�. ஆனா� த�ேபா� �ைரக��
த�ைம�� �ப�� ����� மா���ட�

சைம�த�ற� �ைர எ�ற ெபய��
ஏேதாெவா�றாக உ�ள�. க����கா��



இர�� வைக ம��ேம இ��த�.
நா���க����கா� ம���
��ைட�க����கா� எ�பா�க�.
இர����� உ�ள ஒேர ���யாச�
��ைட�க����காைய ந����பா��தா�
�ைதக� அ�கமாக�� ெப�தாக��
இ����.

�ைவ ேவ�ப�டதாக இ����.

��� நா���த�கா��� �ைவ எ�ப� ஒ�
பழ�ைத ரச��� ேபா�டா� ேபா�மானதாக
இ��த�. இ�� வ�� ெகா������ற
���� த�கா�ைய எ�தைன ந����
ேபா�டா�� எ�த� பல�� இ��ப��ைல.

இய�பான ���ைககா� த�ேபா� ெகா�
���ைக எ�ற ெபய�� �ளமாக



மா���ள�. இ���� கா�க�க� ம���
�ைறவான மா�த�க�ட� உ�ள�. 70
சத��த கா� க�க� அைன��� மா�ற�
ெப�� ��ட�?

ெமா�த��� ந�ைம� ����� உ�ள
தாவர�க�� அ��பைட�த�ைமக�
அைன��� மா���ட�.

எ�ன காரண�?

ெதாட�க��� �ைதக� எ�ப� ந��ட�
இ��த�. இ�� �ைதக� எ�ப� யாேரா
ஒ�வ�ட� இ����ற�. இ�த
உ�ைமக��, இத��� ��னா� உ�ள
ச�வேதச ��வன�க�� ெசய�பா�கைள�
ப�� எ�தைன ேப�க���� ெத���?

இ��யா�� �ைள�� ���ய பழ�க��



ஒ�� ஆ���. ஆனா� இ�� இ��யா��
உ�ைமயான �ைவ��ள ஆ���� �ைல
�ேலா �பா� 160. அ��� ஏ��ம�யா��
தர��� இ���மா? எ�பத�� உ�தரவாத�
இ�ைல. ���� �த� பழ�க� வைர
இ�ைறய ���ைல�� ஏ��ம��ேக
���ய��வ� ெகா��பதா� நா� உ�ப�
அைன��� ��ச�� ெசா�ச��. இ�
����� கவைல�பட இ�� யா���� ேநர�
இ��ப��ைல.

காரண� இ�ேக ��� ேவைள உண��ேக
பல�� ���ய��வ� ெகா��க
ேவ�����பதா� இ� ேபா�ற ேதைவய�ற
ஆரா����� ெபா�ஜன� இற��வ��ைல.



அெம��கா�� எ�ெண� அர�யைல�
ேபால அ��� அ�த நா��� ��வன�க�
ைக�� எ�����ப� இ�த �ைத
அர�யைலேய.

இ��யா�� ����ட�த�க ஆ��ல�
ப����ைகக�� இ� ேபா�ற �பர�க�
��தாரமாக ெவ�வ�த ேபா���
த��நா��� இ� ���� எ�த
ப����ைக�� அ�க�



க��ெகா�வ��ைல. காரண�
த�ழ�க�� ேக��ைக மேனா�ைல��
காரணமாக� த�� ப����ைகக��� இ�
ேபா�ற ெச��க� வ�வ��ைல.
த�ழ�க��� இ�த �ைத அர�ய�� ��
�ப�� இ��� ��பட��ைல.

ஆனா� இ� ���� இய�ைக ஆ�வல�க�
ம��� ைக�� எ���� ெகா��
இைட�டா� ேபாரா�� ெகா�ேட
இ����றா�க�. இ� ேபா�ற �பர�கைள
நா� எ�த காரணமாக இ��தவ� ��
ெச�வ� அவ�க�. அவைர� ப��ய
�பர�க� இேதா.

ந�ப�கேள,

இைண��� �ரா� ச�ட வைர� ���த



ெதா��� உ�ள�. �ரா� ���த
�ம�சனமாக ம����லா�, அத� ���ல�,
அத�கான ெந���த�க� உ���ட பல��
ெகா�டதாக அைம�க�ப���ள�. உட�
ஆதார தர�க�� இைண��க��
ேச��க�ப��ள�.

மா�சா�ேடா இ��யா�� இ���� வைர
�.� க�த�, �ரா� ந� தைல ேம� ெதாங��
க�� தா�. இ��யா�� கால� காலமாக ந�
ைக�� இ��த அைன���தமான
�ைதக�� இ�ைறய ���ைல��
ப�னா�� ��வன�க�� ைகக�� உ�ள�.

இ� வ�� கால�க�� ந� நா�
அவ�கைள� சா��ேத இய�க ேவ��யதாக
இ���� எ�பேதா� அவ�க� �ைன�பேத
ச�டமாக இ����. இ� ஏற��ைறய



இ�ேனா� கால� ஆ��க� ேபால
���� ெவ�ைளய��� அ�ைம நாடாக
இ��யா �ைர�� மாற�ேபா��ற�.

Ramasamy Selvam

R.Selvam,

Co-ordinator,

Tamil Nadu Organic Farmers
Federation

Pudu Nilavu Food Forest,

Thalavu Malai,Arachalur,

Erode District, Tamil Nadu,638 101

Cell No. 09443663562 இ�த� ெதாட��



ஏராளமான ஆவண�க� உ�ள�. மரப�
மா�ற �ைதக���� ��னா� உ�ள
ச�வேதச அர�ய� ச��கைள, இ��ய
அெம��க அ�வ��யான ம�ேமாக� ��
(2004/2014) அரசா�க��� ெசயல�ற
த�ைமைய நா� ஏ�கனேவ ெவ�����ள
“ெவ�ைள அ�ைமக�” �� ��� ப���
பா��க�.



இ��யா�� வள����� அ�றாட
�க����� (2013-14)



11. மரப� �ைதக� -
பய�கர��� கைத

���ரமா��த�� ேவதாள�� கைத
����லாத� ேபால� �� க���ைய
����� �ய���� ����, ேவதாள�
���ைக மர� ஏ���ள� எவ��
எ����டாத வைக��, இ��ய
அரசைம����. �ேராதமாக, ஆனா�
ச�ட��வமான �ைற��. இத�கான
ெதாட�க� கட�த நாடா�ம�ற� ெதாட��
�க��த�. அ�த �வர�க� அ�வத��
��ேனா�டமாக அெம��க �க�� அ�வ�



ந�ல�.

கட�த மா�� இ���� அெம��க
நாடா�ம�ற��� �வாத��� ���ைல
அ��ைக ஒ�ைற �ைறேவ��ட ேவ��ய
க�டாய� இ��த�. அ�ேபா� அ�த ��
�ைலய��ைக�� எவ�� கவன�ைத��
கவராத வைக�� �வசாய �� அ��ைக��
ஒ� ��ைய �ைழய� ெச�தா� ெசன�ட�
�ள�� (Blunt). அ�த �� இ� யாைர�
கா�பா�ற எ�பைத அெம��க�க�
அ�����த காரண�தா� இைத அவ�க�,
‘மா�சா�ேடாைவ� பா�கா��� ச�ட�’
எ�ேற அைழ�தன�. அெம��கா��
மரப� மா��� ப��க� ம���
உ��ன�கைள ஒ�� பல வழ��க�
அெம��க ��ம�ற�க�� நட��
வ���றன. மரப� மா�� அ�பாபா



அெம��க ��ம�ற�தா� தைட
ெச�ய�ப�ட�. �.ஏ.எ�.எஃ� (BASF)
க�ேபா��யா மா�ல��� பல
ஆ��க��� �� மரப� மா�� ெந�
வய�ெவ� ப�ேசாதைன�� ேபா� மா��
ைவ�க�ப�ட மரப� ெவ�� �ழ��
கல�த�.





இ�த மரப�� கல�படமான� ேசாதைன
நட�� 6 ஆ��க� க��� �வசா�க�
�ைள��த ெந�ைல மரப��
கல�படமா��ய�. இ� ஜ�பா�,
அெம��கா����� ெந�ைல இற��ம�
ெச�த ேபா� தா� ெத�யவ�த�. மரப��
கல�படமான ெந�ைல� ���� அ���ய�
ஜ�பா�. ந�ட�ப�ட �வசா�க� ந�ட ஈ�
ேக�� �.ஏ.எ�.எஃ� (BASF) ��வன� ��
வழ�� ெதாடர அ�த ��வன�
��ம�ற���� ெவ�ேய பல இல�ச�
டால�க� ந�ட ஈ� ெகா��� ���த�.

த�ேபா� இைத� ேபாலேவ
மா�சா�ேடா�� மரப� மா���
ேகா�ைம அெம��க �வசா�க��
ேகா�ைமைய� கல�படமா��ய�
அ�ைம�� க�ட�ய�ப�ட�.



�வசா�க� ��ம�ற�க� ெச���றன�.
மரப� மா�� அ�பாஃபா பல �����ழ�
ேசாதைனகைள �ைறயாக ���க��ைல.
அ�ப����க அத�� அெம��க
�வசாய��ைற அ�ம� வழ��ய� ச�ய�ல
எ�� �வசா�க� வழ�� ெதா��க
��ம�ற� தைட �ற���த�.

இ� மரப� மா�� சா�ம� ��, மரப�
மா�� ெகா� என� பல மரப� மா���
ப��க�, உ��ன�க� �� �����ழ�
பா���க� அ��பைட�� ��ம�ற
நடவ��ைகக� உ�ளன.

பலவ�ைற ெவ��ட ��யாத �ழ� அ��
உ�ள�.

இ�த� ���ல��� தா� அவசர �� �ைல



அ��ைக�� இரக�யமாக இைடெச�க�
(Rider) �ல� ‘‘மரப� மா��� ப��க�
���த எ�த வழ�ைக�� அெம��க� ெபடர�
��ம�ற�க� ஏ�க� �டா�,’ எ��ற ��
���த�ப�ட�.

அதாவ� ��ம�ற�கைள�
பா��க�ப�டவ�க� த�க��
பா���கைளேயா, அ�ல� ச�க



ஆ�வல�க� ���ற�கைள�
����கா��ேயா அ�� �வாரண�
ெபற��யா�. எ�த� ப�ைர�� தைட
ெச�ய�� ��யா�. இ�ப��ப�ட ��
இ��ப� ெத�ய வ���� இ�த இைட��ைய
ஏ�க ேவ�டா� என� ேக��, இ���ைய
இைத மா�சா�ேடா பா�கா�� ��’’
என��� 2 இல�ச����� அ�கமான
அெம��க�க� அ�ப� ஒபாமா���
ேவ��ேகா� ���தன�.

இ����� அ�த மேசாதா
�ைறேவ�ற�ப�ட�. ஆ� மாத�க���
ம��ேம இ�த �� ெச��ப�யா��
எ�றா�� மா�சா�ேடா�� வ��ைறக�
எ�ேலாைர�� அ�ர ைவ���ள�.
அெம��கா�� நட��� ஒ�� இ��யா��
நட�காம� ம�ேமாக�� இ��யா���



இ��க�லவா?

கட�த நாடா�ம�ற� ��ட� ெதாட��



அெம��கா�� நட�த� ேபா�ற ேவைல
நட���ள�.

பல �ர�சைனகைள� கா�� நாடா�ம�ற�
ெதாடைர நட�த �டமா�ேடா� என
எ���க��க� ெவ��பைடயாக�
ெத���தன�. இ�����
இர�டா��களாக� தா�க� ெச�ய
��யா���த மரப� மா��� ெதா�� ��ப
ஒ��கா�� ஆைணய� (Biotechnology
Regulatory Authority of India)
அைம�பத�கான ச�ட �� வைரைவ�
தா�க� ெச�த� ம��ய அர�� அ��ய�
ெதா�� ��ப அைம�சக�. இ�த ஆைணய�
மரப� மா��� ெச�ய�ப�ட ப��க�,
உ��ன�க��, உ�வா�க�, ப�ேசாதைண,
��பைண, ப��ட�, அைவக� �ல� ெப�ற
ெபா��க�, அைவகைள எ���� ெச��த�,



இற��ம� ெச�த� உ���ட பலவ�ைற
ஒ���ப��தேவ அ�த ஆைணய�.
2009ேலேய ச�ட வைர��கான ேவைலக�
ெதாட��ன. 2010 மா���� இத� சர��க�
க�ய �ட�ப�ட�, அ�� 63வ� ����,
மரப� மா��� ப��கைள
எ���பவ�க���� �ைற த�டைன��
அபராத�� ���க�ப�� எ�ற�.



க�� �ம�சன�கைளய��� இ�த ��
��க�ப�ட�.

ம�க�� மன�ைலைய ஆழ� பா��கேவ
இ�த �� �ைழ�க�ப��� க�ய �ட�ப�ட�
என� ேபச�ப�ட�. இ����� ச�ட வைர�
தா�க� ெச�ய�பட��ைல.

த�ேபா� தா�க� ெச�ய�ப�ட வைர��
இ�த� ��� இ�ைல. �� ஆதார�க�
ஒ��� மரப� மா��� ெதா�� ��ப�ைத
வள��ெத���� அ��ய� ெதா�� ��ப
அைம�சக� தாேன வள���� �ைறைய�
க���ப���வ�கான ��ைய உ�வா��வ�
ச�ய�ல எ�� எ���க�ப�ட�.



அ�த ம���க�� எ����க��
ம�த��க�ப�� இ��ய ம�க�� பல
உ�ைமகைள� ப��பதாக��, இ��ய



அர�ய� சாசன� மா�ல�க��� வழ��ய
உ�ைமக��� �ேராதமான ��க�ட�
நாடா�ம�ற��� கட�த ஏ�ர� 22 அ��
அ��க� ெச�ய�ப�ட�. நாடா�ம�ற�
நட�கா� எ�பைத ந�� உண�நதாேலேய
இ��த� ெச�ய�ப�ட�. �வாத�க� இ��
�ைல������ அ��� ைவ�க�ப�ட�.

இ����� ச�டவைரைவ அ��க�ப���ய
ேபாேத நாடா�ம�ற���
ேவளா�ைம�கான �ைல�����
தைலவரான பா�ேத ப�டா�சா�யா
க�ைமயாக எ���� ெத���தா�. ச�ட
வைர�� உ�ளைவக�, அத� தா�க�க�
ப�� அ���� நாள� வைர மரப� மா���
ப��க� தள��� இ��யா�� நட�தைவக�
ப�� அ�வ� அவ�ய�.



நாள� வைர மரப� மா��� ெதா��
��ப�தா� உ�வான உ��ன�க�, �ைதக�,
ப��க�, ெபா��க� அைண��� 1989
�����ழ� ச�ட��� �� வ��ற�.

�����ழ� அைம�சக��� �� உ�ள
மரப� மா��� ெதா�� ��ப அ��கார�
�� (Genetic Engineering Approval
Committee) இ�த ேவைலகைள� கவ���
வ��ற�.

(த�ேபா� இத� ெபய� மரப� மா���
ெதா�� ��ப ம������ �� – Genetic
Engineering Appraisal Committee-GEAC).
அ��ய� ம��� ெதா�� ��ப
அைம�சக��� உ��� ெதா�� ��ப�
�ைற�� �� மரப� மா�ற�க��கான ம�
ஆ��� �� (Review Committee on Genetic



Modification – RCGM ) இய��னா��
மரப� மா��� ெதா�� ��ப
ம�������� தா� க���ப���� ��
அ�கார� ெப�ற அைம��.

ஆனா� அ��ய� ெதா�� ��ப
அைம�சக��� �� உ�ள �� பல
ச�த��ப�க�� மரப� மா��� ெதா��
��ப அ��கார� ������
ெத���காமேலேய, அத� அ�ம�
ெபறாமேலேய ேசாதைனக� ெச�ய
��வன�க��� உத�����ற�..

அ�ம� ெபறாமேலேய �.�� ப����கான
கள ப�ேசாதைன�கைள� க���ப��த�ப�ட
ேசாதைன’ எ�� ���� வ� �� இ� ��
வய�ெவ� கள ேசாதைனக���
அ�ம�ய��த�. இைத எ���� உ�ச��



ம�ற��� வழ��� ெதா��க�ப�ட�. 2000�
ஆ���, வழ�� உ�ச�� ம�ற��� நட��
வ�த கால���, �ஜரா���
ப�லா�ர�கண�கான ஏ�க�� �.��
ப���,இ��ய அர� அ�ம� அ��காத
�ைல�ேலேய, �ைள�க�ப���ப�
க�ட�ய�ப�ட�.

உ�ச�� ம�ற� அ�ம���லாத இ�வைக�
ப��� அைவயைன�ைத�� எ��� அ����
ப� உ��ர���ட�.

ப�லா�ர�கண�கான ஏ�க��
அ�ம���லாத �� ப���
�ைள��க�ப����த� எ�றா� �� ப���
பல ஆ��களாகேவ ��க�ப��
�ைள��க�ப����க ேவ���.



கா���ைம� ச�ட �றைல கா��
ப�லா�ர�கண�கான அெம��க, கனடா
நா�� �வசா�க� �� வழ���
ெதா����றன மா�சா�ேடா உ���ட
�ைத ��வன�க�,

�� �கா�� எ�ற ெபய�� தா�வா�
ப�கைல தயா��த �� �ைத��
மா�சா�ேடா�� மரப��க�� ஒ��
இ��பதாக� �� கா���ைமைய� கா��
எ���த� மா�சா�ேடா.



ஆனா� �.�� மரப� மா�ற�ைத�
ெச�வத�கான ந�ன ஆ�வக வச���லா
ந�பார� எ�ற இ��ய �ைத ��வனமான
�� ப��� �ைதகைள ��பைன ெச��ற�.
கா���ைம ெப���ள எ�த �ைத
��வன�க�� நவபார� ப�� எ�ேக����
எ��ப��ைல. வழ�� ெதாடர��ைல,
இ��ய அர�� க�� ெகா�ள��ைல.

இ�ப�� �� ப��� ப�லா�ர�கண�கான



ஏ�க�� �ைள��க�ப�� உ�ளைத�
கா��ேய 2002� �� ப����� அ�ம�
ெபற�ப�ட�.

�த�� பர�� �� அைத� கா�� அ�ம�
ெப��� ெகா�ளலா� எ�ற �ைத
��வன�க�� வழ�க� இ���
நட�ேத�ய�. இ�ேபா�� �� ெந� ம���
ர��ட� கைள�ெகா���� எ���� ச��
ெகா�ட ப��� ஆ�யன இ��யா�� �ல
ப��க�� �ைள��க�ப�� வ�வதாக�
தகவ�க� வ���றன.

2002� இ��ய அர� அ�ம� வழ��ய�.

�� ப��� அ�ம��த ேபா� இ��யா��
ஏற�தாழ 70 சத ப��� பார�ப�ய ம���
ேம�ப���ய இரக� (Varieties)



ப���யாகேவ இ��த�. இ�� இத� பர��
98%�� உ�ள�. அைன��� கல��ன�
ம��� ஒ�� இரக� என�ப�� ைஹ���க�.
��க�ப�� அைண�� ப��� �ைதக��
�ைத ��வன�க�� �� �ைதக� ம��ேம
எ�ற �ைல வ�� ��ட�.

ஏற�தாழ எ�லா இ��ய ப��� �ைத
��வன�க�� மா�சா�ேடா�ட� ைக
ேகா��� �� ரக ைஹ��� �ைதகைள�
தயா��த வழ��ன. ம��ய �வசாய
அைம�ச�� உற�னரான, மகாரா��ர
அர�� அைம�சராக இ���� அ�� பவா�
தன� ெபய�ேலேய அ�� �� எ��
��க�ப�ட�� இ�� நட�த�. பார�ப�ய
�ைதக��, ேம�ப��த�ப�ட இரக�க��
ச�ைத�� இ��� அக�ற�ப�ட� ச�த���.
�வசா�க���� �� ப��� த�ர ேவ�



வைக �ைதக� இ�ைல எ�ற �ைல��
இ��யா த�ள�ப����ட�.

ேவ��தமாக� ��வதானா� இ��ய�
ப��� �வசாய� இ�� மா�சா�ேடா��
ைக�� உ�ள�.

அேதேநர��� �� �கேன� எ�ற ெபய��
இ��ய �� �ைத உ�வா��ட தா�வா�
ப�கைல �ய�ற�. ஆனா� அத���
ஏக�ப�ட ஊழ�. ம��� ஏமா�� ேவைலக�,

ேம�� கா���ைமைய� கா�� மா�சா�ேடா
�ர��ய�. இ�த� காரண�களா� ��
�கேன� �ட�க�ப�ட�.

�� ப���ைய அ��� மா�சா�ேடா
உ���ட ப�னா�� �ைத ��வன�க�
இ��ய �ைத ��வன�க�ட��, இ��ய



�வசாய� ப�கைல� கழ�க�ட��,
ஆ�வக�க�ட�� ஒ�ப�த�க� ெச��
ஏற�தாழ 75 ப��கைள மரப� மா���
ப��களாக மா��� ேவைல�� இற��ன.
இ�� ெந�, க�த�, த�கா� உ���ட
50��� ேம�ப�டைவ உண�� ப��க�.
ம�ெறா� ப�க� இ��ய அர� எ�.எ�
�வா�நாத� தைலைம�� அைம�க�ப�ட
இ��ய �வசா�க� க�ச� தன�
அ��ைகைய அ��த�. இ�த
அ��ைக��‘வா���� �ைட�தா� 45
���கா� �வசா�க� �வசாய�ைத ��ட
ெவ�ேயற� தயாராக உ�ளா�க�,’ எ��
�ற�ப�ட� அேத அ��ைக�� மரப�
மா��� ப��க� ப���� ����ட�ப�ட�.
அ�� ேதைவ�ப�� ���ேகாைள அைடய
ேவ� வ�ேய�� இ�லாத �ைல�� தா�



மரப� மா�� உ��ன�க���� ெச�ல
ேவ���’ எ�� ெத�வாக�
����ட�ப�ட�.

ஏ�ெகனேவ இ��ய அர� உ��� ெதா��
��ப� ���� ஆேலாசைன வழ�க
�வா�நாத� தைலைம�� அைம�க�ப�ட
உ��� ெதா�� ��ப �� (Task force on
Biotechnology) தன� அ��ைக�(
அ��யாய� 2� �� 1.6�, ‘உ�� உர�க�,
உ��ய� ���� ெகா��க�, உ��ன�க�
ெகா�� மா�பா�ைட� ச� ெச�த� ேபா�ற
மரப� மா��� ெதா�� ��ப�க� இ�லாத
உ��� ெதா�� ��ப�க��� ����ைம
வழ�க ேவ���’, எ�� �����ட�.

2004� சம����க�ப�ட இ�த அ��ைக��
தா�,’’உ��� ெதா�� ��ப ஒ��கா��



ஆைணய� ( Biotechnology Regulatory
authority),’’ ஒ�� அைம�க�பட ேவ���
எ�� ப���ைர�க�ப�ட�. உ��� ெதா��
��ப� சா��த அைன�ைத�� ஒ��கைம�க
ஆைணய� ேதைவ எ�ற க���
�த��தலாக �ைத�க�ப�ட�, ஆனா�
உடேன உ�� ெபற��ைல.

மரப� மா��� ப��கைள அ�ம����
அ��கார� ���� மரப� மா���
ப��கைள உ�வா��பவ�கேள
ெப��பா�ைமயாக இ��� அ�க�
ேகாேலா��ய கால� அ�. ����ண���
எ����� �ைறவாக இ��த
கால�,இ��யாைவ மரப� மா���
ப��க�� தைலைம�டமாக, தைலநகராக
மா��� ப��� த�கைள அ��ப����
ெகா�டவ�க� ��ெவ���� இட���



இ��தன�.

இவ�க� மரப� மா�� �ைத தயா���
��வன�க���� சா�பாகேவ
இ����றன�.

ந��ைல�ட� இ�ைல எ�� பரவலான
��ற�சா��க� ஆதர�க�ட�
எ��ப�ப�டன. இ�த� கால�க�ட�� 50���
ேம�ப�ட உண��ப��க� உ���ட 70���
ேமலான ப��க�� ெச�ய�ப�ட மரப�
மா�ற�க� ப�ேவ� க�ட�கைள
அைட�����. �ல இ���க�ட�ைத
அைட����தன. �� ெந� வய�ெவ�
ேசாதைன�� உ�ளா�க�ப����த�.

ப�சா���, ேகாைவ ஆல��ைற��� ��
ெந� �வசா�களா� அ��ெதா��க�ப�ட�.



இ��ய க��� இரக�க�� �லவ�ைற
இ��ய� ப�கைல� கழக�க� ம���
ஆ�வக�க� �ல� �� க���யாக மரப�
மா�ற� ெச�� வய�ெவ�
ப�ேசாதைனகைள�� நட�� ������த�
ம�ேஹா-மா�சா�ேடா. இ�ப� இ��ய�
பார�ப�ய �ைதகைள �ைதகைள
ஆ��க���� பய�ப���� ��
அ�வ�டார �வசா�க�� அ�ம�
ெப����க ேவ��� எ�ப� ேத�ய
ப���� ெப��க ஆ�ய��� ��க��
ஒ��.

ந� ப�கைல�கழக�க� தா�கேள
�ைதக�� உ�ைமயாள� எ�ப� ேபா�
த�யா� ��வன�க���� த�தன. இ�வா�
இ��ய ப�கைல�கழக�க� ெகா��த�
ச�ட���� தவறான�. த�ழக ேவளா�



ப�கைல�கழக� ஒ�ப�ேமேல ேபா� —–
இரக� க�த� �ைதகைள மா�சா�ேடா
ம�ேஹா��� அ���ய ��னேர
����ண�� ஒ�ப�த� ேபா�ட�.

இ� ேவளா� ப�கைல�கழகம�ல
மா�சா�ேடா ப�கைல�கழக� எ�ற
ேபாரா�ட�� நட�த�. த�ழக ேவளா�
ப�கைல ம��ம�ல

தா�வா� ப�கைல உ���ட �ற
ப�கைலக�� இ�ப�� தா� ெசய�ப�டன.
இ�ப� மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட ��
க��� இரக�க� தா� மரப� மா��
அ��கார� ���� அ�ம��காக�
கா����த�. அ��கார� ���� இ�த
நைட�ைறக� கைட���க�ப�����றதா
எ�ெற�லா� பா��க ��ைல. இ��ய�



க�த� இரக�க� மரப� இ�ப�
மா�ற�ப�ட� ����� க�நாடக மா�ல
ப���� ெப��க ஆ�ய��ட� �ைற��
ெச�ய�ப�ட�.

எ��கால��� ம�க� அைம��க�,
�வசா�க�, இ� ேபா�ற �ர�சைனக�
எ��பா���க��, இ�வா� மா��ட
அ�ம� ேக��� ேபா� அ�ம�ைய எ���
வழ���� இ��ய அர� மரப� மா���
ப��க� உ�வா��ய ேவைலைய� ெச�த
��ஞா� �ைனவ�. ேக.� ப�சாைல இ��ய
தாவர வள�கைள� கா�பத�கான
அைம��� (National Bureau of Plant
Genetic Resources – NBPGR)
தைலவரா��ய�. அவ� “�ற��� த��க�’
ப��ய �வர�க� த�யாக� ெப��
ெச����.



�� க��� பா�கா�பான� எ�பைத
����பத�காக� ெச�� ம�ேஹா-
மா�சா�ேடா சம����த ஆ�வ��ைகைய�
தகவ� அ��� உ�ைம� ச�ட��� �� ேக�ட
ேபா��. ம�ேஹா-மா�சா�ேடா��
‘வ�க இரக�ய�’, அத� வ�க நலைன�
பா���� என� �� தர ம��த�. க��
ச�ட� ேபாரா�ட���� �� ��� ��
அைம��� ெப�ற�.

‘ேக�காமேலேய த����க ேவ��ய
தகவ�கைள� ேக�ட����� தரம��ப�
ச�ய�ல’ எ�� க���க�ப�ட�� நட�த�.
க�� ேபாரா�ட����� �� ெபற�ப�ட
ம�ேஹா-மா�சா�ேடா சம���த �� க���
அ��ைகைய� ப��லைன ெச�த த�யா�
��வன�கைள� சாராத ���ரமான
�ைல�� ஆ��க� ெச��� (Independent



Scientists) ப�னா�� ��ஞா�க�
க�ைமயாக �ம���தன�.

‘க�டாய� ெச����க ேவ��ய பல
ஆ��க� ெச�ய�பட��ைல,’ எ���,
‘சாதகமான ���கைள� த�� வைக��
ஆ��க� பல வ�வைம�க�ப���ள�,’
எ���, ‘பா���க� ெத�யாத வைக��
���க� வ�� வைக��
வ�வைம�க�ப���ள�,’ எ��� ��ன�.

ேம��, ’’ெச�ய�ப�ட பல ஆ��க�
க������க� ெச�த ஆ��க� ேபால
உ�ள�,’ எ��� பல வா�யான
�ம�சன�கைள ெவ���டன�.

இ� ேபா�ற �வர�க� ெவ�யாக ெவ�யாக
ம�க� �� க����� அ�ம� அ��க�



�டாெதன எ���தன�. ப��ெதா��க���,
�ள�க� ��ட�க�, எ�����
ேபாரா�ட�க� �க��தன. இ�����
மரப� மா�� அ��கார��� இ�த
�ம�சன�கைளெய�லா� உதா�ன�ப����
�.�� க�த�ைய �ைள��க,
உணவாக�பய�ப��த அ�ம�ய�த�.

ம�க� ��ர� ேபாரா�ட����� தயாரா�ன�
ம�க� அைம��க�� �ர�ெட��தன.
�����ழ� ம��ய அர�� �����ழ�
அைம�சரான ெஜ�ரா� ரேம�
இ�ச�த��ப��� தைல���� ெபா��
க���� ேக�� நட�� எ�லா�
தர��ன�ட�� க����க� ேக�ட ��
��ெவ��க�ப�� எ�� அ���தா�.

இ��யா�� எ�லா மா�ல�தவ�க��



ப�ேக��� வைக�� 6 இட�க�� க����
ேக��க� நட�தன. �ைத ��வன�க�
ஆ�கைள� �ர�� வ�� ப�ேக�க�
ெச�தா�� ஒ�ெவா� க��� ேக����
ஒ�� ெமா�த ச�க��� க�� எ����ண��
ெவ��ப�ட�. ��ன�ச�க� க�த�க�
�ல�� க����க� ���தன.

த�ழக��� அ.இ.அ.�.�.க, �.�.க, ம.�.�.க,
பா.ம.க, ��தைல ���ைதக�, ம�த ேநய
ம�க� க�� உ���ட அைன�� ���ய
அர�ய� க��க�� �� க���ைய
எ���தன. ம�க�� உண�ைவ அவ�க��
�ர�ப��தன�. பா�கா�பான உண��
��டைம�� த�ழக��� அ�ைறய �த�வ�
கைலஞைர� ச����� �� க�����
ஆப���க� ப�� எ���� �� எ����
��ய�.



ஆப��க�, ��க�க�, ஆ��க�
��ைம��ைம என� பல��
�ள�க�ப�டைதய��� �.��� க������
த�ழக��� அ�ம���ைல என
அ���தா�. த�ழக� உ���� 13
மா�ல�க� �� க���ைய தைட ெச�தன.

இ��ய ம�க�� க����கைள� ேக�ட��த
�� 2010 ��ரவ� 10� ேத� உல�� �த�
உண�� ப�ரான �� க��� ���த ���
அ���க�ப�� எ�� ெத���க�ப�ட�.
ம��ய������ழ� அைம�ச� ��.ெஜ�ரா�
ரேம� எ�ன ��ெவ��பா� எ�� உலேக
ஆ�வமாக� பா���� ெகா����த�.





12. மரப� �ைதக�-
பய�கர��� கைத 2

�� க��� அ�ம� ���� இ��ய
அரசா�க� எ���� ��� மா�சா�ேடா
உ���ட ��வன�க���� அ�
���யமானதாக இ��த�. ஏென��
உல�� �க� ெப��பாலான ப��க���,
நா�க��� மரப� மா��� ப��கைள
�ைளெபா��கைள ம�க� எ����
வ�தன�. ���பாக ஐேரா��ய ம�க� ஒ��
ெமா�தமாக எ�����றன�. �ல ஆ����க
நா�க��, ல��� அெம�� நா�க��



எ�����றன. ஐேரா��ய ச�ைதைய ஈ��க
ேவ��மானா�, ஐேரா��ய அர�கைள ஏ�க
ைவ�க ேவ��ெம�� 120 ேகா�
ம�க��ள இ��யா�� மரப� மா���
ப��கைள� பரவலா��ட ேவ���,

அ��� ���பாக மரப� மா��
உண��ப��கைள. அத� �ல� உல��
�க� ெப�ய நாடான இ��யா�� எ�லா
ம�க�� அைத உ���றன�. அவ�க���
எ�த� பா���� ஏ�பட��ைல என� ��
ஐேரா��ய ச�ைதைய ெவ�ெற��க
ேவ�����த� அ�த ��வன�க���.
அ�ேபா� தா� அ�த நா�க�� மரப�
மா�� �ைளெபா��கைள, �ைதகைள ��க
���� எ�பேத ��வன�க�� கன�.
ஆகேவ அ�த ��வன�க� உ��
�ர�சைனயாக� பா��� ��ைவ



எ��பா��தன.

�� க�த�ைய இ��ய அரசா�க�ைத
அ�ம��க� ெச�ய ேவ��ய ெந��க�
அ�த ��வன�க��� இ��த�. இைத� ��.
ெஜயரா� ரேம� உண�����தா�.
அெம��க அர�� உண�����த�.

ஆகேவ தா� ��. ெஜயரா� ரேம� ��
க�த� �தான ��ைவ அ����� �ைல��
வ�த�� அ��த� ெகா��க அெம��கா��
ெவ��ற�� �ைற அைம�ச� ��லா�
���ட�� அ��ய� ஆேலாசக��
மரப� மா��� ெதா�� ��ப��� ��ர
ஆதரவாள� என� க�த�ப�� �னா
ஃெபேதாேராஃ� (Nina Fedoroff) ��ரவ� 9�
ேத�ேய ��� வ�தா�.



இவர� இ�பயண� ��ட�ட�படாத
பயணமா��.

அவ� ம��ய அர�� ���ய அ�கா�க�
ம��� ��ட����� �ைண�தைலவ�
அ�வா�யா உ���ட பலைர� ச����றா�.
10 � ேத� அ���பதாக அ���த
�����ழ� அைம�ச� அத�� ��ைதய நா�
மாைலேய தன� ��ைவ அ���த�
அெம��க அ��த����� ��காம�
இ��கேவ எ�ற ேப�� இ�� வைர
����� உல��ற�. �����ழ� அைம�ச�
��. ெஜயரா� ரேம� �� 9� ேத� மாைல 5
ம�யள�� �� க�����
காலவைர��லாத தைட ���க�ப��ற�
என அ���தா�.

�� க�த���� தைட எ�ற ெச�� உல��



ெப�� ப�� ம�களா� ெகா�டாட�ப�ட�.
இ� உலக ம�களா� ெகா�டாட�ப�ட�.
உல�� மா�சா�ேடா�க�� �ைத ஆ��க
ெவ��� எ�ரான �க ���ய ெவ��யாக
இ� மா�ய�.





6 க���� ேக�� �க���
ெத���க�ப�டைவக�, எ���பாள�க��
க����க� ம��� ெகா�� இ���ைவ
எ��க��ைல.

எ���பாள�க�� க����க� ம������
ப�னா�� அ�ஞ�க�� க����க�,
மா�சா�ேடா உ���ட ��வன�க�ட��,
�� ப��� �ைள���� �வசா�க��
க����கைள�� ெப�றா�.

ேம�� ஆ��ரா�� �மா� 35 இல�ச�
ஏ�க�� ஆ��ர ஊரக வள���� �ைற
�ல� பர�ப�ப�� �வசா�களா�
ஆ�வமாக� ைக�ெகா�ள�ப�ட
����ெகா��க� இ�லாத
����க���பா�� �ைற எ�ப��
ெசய�ப��ற�, அத� பய� உ���ட



பலவ�ைற அ�ப��க�� 3 �ைற பய���,
�வசா�கைள ேந�� ச���� உ�ைம
�லவர�கைள�� அ�பவ�கைள��
ேக�ட��த ��னேர �� க���
இ�லா��டா� இ��ய உண� உ�ப��
பா����டா� என�� அ���தா�.

�� க�த���� தைட ���த �����ழ�
அைம�ச� ��. ெஜயரா� ரேம� தன�
அ��ைக�� �� க�டைவகைள�
ெத����றா�.

Ø எ�லா மா�ல�க�ட�� க����
ேக�க�ப�ட�. அைவக�� ப��� த�கள�
அ�ச�ைத� ெத�����ளன. உய��த ப�ச
எ�ச��ைக ேதைவ எ�றன. (மா�ல�க�
த�க�� எ���ைப� ெத���க��, ஒ�
�ைல�பா� எ��க�� அ�� இட���த�).



Ø எ�ன ேதைவ? த�சமய� த�யா�
க�ெப�க� அ�க�ப�யான ����ைம
ெகா���மள��� உண�� ப�றா��ைற
ஏ�ப�� �ைலேயா, �ைள�ச� �ைற���ள
�ைலேயா, �வசா�க� பா��க�ப��றா�க�
எ�ற �ைலேயா நா��� இ�ைல.
����ெகா��க� பய�பா�� �ைற��
எ��ற வாத� த�ர� �ற க����
ெகா�ள�த�கத�ல. �� ��ப வ�
ஒ��தா� ���� ெகா�� பய�பா�ைட�



�ைற�பத�கான வ�ய�ல.

�.�� ��பேமா ����ெகா�� பய�பா�ைட�
�ைற�க ம��ேம ெச���. ����ெகா��க�
இ�லா ���� க���பா���ைற
����ெகா��கைள ����� ����ற�.

Ø Bt.க�த�ைய உ�வா��யவ�கேள அத�
தா�க�, உ��� பா�கா�� (Biosafety) ���த
ஆ��கைள நட����ளன�. இ� தா��க
ச�ேதக�கைள எ�����ள�. இ�த�
��ற�சா�ைட ஒ���ட ��யா�.

�ற ரக� க�த� வைககைள மரப��
கல�பட� ஏ�ப���� எ�ற அ�ச�ைத��
ஒ���� த���ட ��யா�.

Ø நா��� உண� உ�ப��ைய
மா�சா�ேடா க���ப���வ� எ�ப�



ேதச��� இைறயா�ைம ���த ஒ�றா��.

Ø 3951 க�த� ரக�க�- 134 மாவ�ட�க�
க�த� வைகக� �ர��யைவ- இ�தைகய
வள� அ��� எ��ற வாத�ைத ஒ����
த�ள ��யா�.

Ø Bt.ப����� அ�பவ�கைள� ���பாக�
�� ந����� ���க� எ���� ச��
ெப�வ� ����� ப��லைன ெச�ய
ேவ���.

Ø மரப� மா��� ெதா�� ��ப அ��கார�
���� ந�பக� த�ைம ���த ேக��க�
உ�ளன- அ��ய� அ��பைட�லான
ந�பக� த�ைம��, சா�� �ைல���லாத,
ந��ைலயான, �த��ரமான ஆ��க�
நட��வத�காக ேத�ய உ���ெதா�� ��ப



ஒ��கா�� ஆைணய� NBRA ேதைவ.

Ø உல�� ெப��பாலான நா�க� மரப�
மா��� ப��க���� ெச�ல��ைல.
அெம��கா�� பரவலாக இ���ற�
எ�பத�காக அெம��காைவ� ��ப�ற
ேவ��� எ�ற ெப��க�டாய� நம��
இ�ைல.

Ø கா��டெஜ�னா (Cartegenna
Protocal)மாநா��� ஏ��� ெகா�ட
���ைறக�, �ேயா உ�� மாநா��
அ���ைக, ேகெட�� வ�கா��
அ��ைகக� ேபா�ற ச�வேதச ஒ�ப�த�க�,
வ�கா�� ெந�கைள� கைட����க
ேவ��ய ேதைவ இ��யா��� உ�ள�.

Ø ��ஞா�க�ைடேய ேதைவ ���த



ெத�வான ஒ��ைம��ைல. �ல�
ஆதரவாக��, �ல� எ���பாக��
உ�ளன�.

Ø ��ய அள�லான ப���த��� அ�ம�
எ�ப� சா��ய��லாத�. பா�கா��ட�
த���� ப��ட�ப�வ� �க�� க�னமான
ஒ��, நைட�ைற சா����லாத�.

Ø உ�ச ��ம�ற� ��ைதய கால���
‘பா�கா�� ��ென�ச��ைக� ெகா�ைக��”
(Precatuionary Principle)அ��பைட��
����க� வழ����ள�.

Ø இ�வைர ெச�ய�ப�ட, ெச�ய�படாம�
உ�ள ஆ��க� ஒ��ய �ர��ைனக�
ச�ெச�ய�படாம� உ�ள�.

Ø ெபா� ம�க�� மன�ைல எ�ராக



உ�ள�.

Ø உல�� �த� மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட
கா�க�யான Bt.க�த�ைய அ�ம��தாக
ேவ��ய அ��யாவ�ய� க�டாய� எ���
எழ��ைல.

இ�தஅ��ைகைய�ெபற

http://www.moef.nic.in/downloads/public-
information/minister_REPORT.pdf

இ�த� தைட உலகள�� மரப� மா���
ப��கைள அ�ம��ப�� ���த தா�க�ைத
உ�வா��ய�.

ேம�� �� க�த��� எ�ரான இய�க�
இ��ய அர�ய� க��கைள இ�த�
�ர�சைன�� ஏற�தாழ ஓேர ப�க���



����ய�.

பல ஆ�� கா��ர� க��ைய� ேச��த
தைலவ�கேள �� க�த��� எ�ரான மன
உண�ைவ ெவ��ப���ன�. இ�தைகய
க��க��� அ�பா�ப�ட மன�ைல மரப�
மா��� ப��கைள ஆரா��த
ேவளா�ைம�கான நாடா�ம�ற
�ைல����� அ��ைக���
�ர�ப��த�.

�� க�த��கான தைடயான க�த��கான�
ம��ேமெயா�ய அைண�� மரப� மா���
ப��க��கான� அ�ல எ�பதா� ��ய
மரப� மா��� ப��கைள� ெகா�� வய�
ெவ� ப�ேசாதைனக� நட�த த��
தைட��� அ�ம� வழ��ய� மரப�
மா��� ெதா�� ��ப அ��கார� ��.



2010 �கா�� மா�சா�ேடா�� மரப�
மா�� ம�கா� ேசாள��� வய�ெவ�
ப�ேசாதைன மா�ல அர�� கவன�����
ெகா�� வராமேலேய ெதாட��ய�.

த��நா�, ஆ��ர�, க�நாடக� ஆ�ய
மா�ல�க�� 2011� �கா�, ஆ��ர�,
த��நா�, க�நாடக�, ராஜ�தா�, �ஜரா�,
ம��ய�ரேதச�, உ��ர�ரேதச� ஆ�ய
மா�ல�க��� வய�ெவ� ேசாதைன நட�த
2010ேலேய அ�ம� அ��க�ப�ட�

�கா�� ப�ேசாதைன நட�த�ப�வ� மா�ல
அர���� ெத�ய வ�த�� �த�வ�
����மா� �����ழ� அைம�ச�ட� தன�
க�ைமயான க�டன�ைத� ெத���தா�.
�����ழ� அைம�ச� 2010 மா�� மா�ல
அர�� ஓ��த��� வய�ெவ�



ப�சாதைனக��� அ�ம� அ��க�
�டா� என உ��ர��டா�. அ�வைர
எ��த� க��பா���லா�,
த���ைசயாக� ேசாதைனகைள நட�� வ�த
��வன�க�� ‘�த��ர�’ க�ைமயாக�
பா��க�ப�ட�.

13 மா�ல�க� இ�த� வய�ெவ� கள
ேசாதைனக��� அ�ம� ம��� ��டன.

�����ழ� அைம�சக��� இ�த� ��ய
க���பா� மரப� மா�� �ைத
��வன�க���� �ைட�த அ��த� ெப�ய
அ�யா��.

வய�ெவ� ஆ��க����
ெப��பா�ைமயான மா�ல�க� அ�ம�
அ��காததா� �ைத ��வன�க��



அைம�பான ஏ�� (ABLE-Agricultural
Biotechnology led enterprises) க��
அ����ைய ெவ��ப���ய�.

ம��ய ேவளா� அைம�ச� சர�பவாேரா,
‘வய�ெவ� ேசாதைனகைள� தைட ெச�வ�
உ��� ெதா����ப�ைத� த����
வைக�� ெசய�பட��டா�,’ எ��
����மா��� அ��ைர ெச�தா�.

அேத சமய��� உ�ச ��ம�ற��� மரப�
மா��� ப��க��� எ�ரான வழ�ெகா�ைற
2004 ஆ�����ேத நட�� வ�� அ�ணா
ேராட�க�, �ரசா�� �ச� உ���ேடா�
வய�ெவ� ேசாதைனக�
அ��கார����� அ�����ேய நட�ப�,
மரப� மா�� அ��கார� ����
உ���ன�க�� சா�� �ைல, ��



�ற�கைள� காணாம� இ��ப�
ேபா�றவ�ைற உ�ச �� ம�ற���
கவன����� ெகா�� ெச���றன�. இ�த
�ைற���� ேப�� 2006 ேம மாத� 1 � ேத�
உ�ச�� ம�ற� மரப� மா�� அ��கார�
���� அ�ம��� ேப�� தா�
வய�ெவ� ப�ேசாதைனக� நட�த
ேவ��� எ�� உ��ர��ட�.

அத� ���� வய�ெவ� ேசாதைனக��
பல �ள�ப�க�� ��க�
கைட���காைம�� ெதாட��ததா�
வய�ெவ� ேசாதைனகைள உ�ச��ம�ற�
���� ைவ�த�. இ����� ��வன�க�,
மரப� மா��� ப�ைர உ�வா��ய
��ஞா�க�� ம� �ைற��ைடய���
உ�ச ��ம�ற� 2007� தைடைய� �ல
க���பா�க�� அ��பைட�� ���ய�.



வய�ெவ� ேசாதைனக� ெச��� ேபா� 200
��ட� இைடெவ�ைய பா�கா��
இைடெவ�யாக ைவ����க ேவ���
(Isolation distance) எ�� உ��ர��ட�.
ம�தார�க� ேக�ட �ள�க��� ேப��
உ�ச�� ம�ற� ���� ைவ�க�ப�ட
மரப��க� �ற உ��ன�க�� 0.01
சத��த அள�� தா� கல�கலா� எ�ற
��த� ��ைய�� ���த�. இ�����
உ���ன�க�� சா�� �ைல உ���ட பல
�ர�சைனக� ெதாட��தன.

உ�ச��ம�ற��� கவன���� இைவ
���� எ���� ெச�ல�ப�ட�.

இதைனய��� உ�ச�� ம�ற�, ‘மரப�
மா�� அ��கார� ���� �த��ரமான,
சா�� �ைல இ�லாத வ��ன�க� இ�ைல,



அத� க�டைம��� ச�யாக இ�ைல’, எ���
க��ைத� ெத���த�ட� ��ரவ� 13, 2008�
இ� உலக� �க� ெப�ற ��ஞா�கைள
மரப� மா�� அ��கார� ������ தன�
பா�ைவயாள�களாக �ய��த�.

மரப�� ெபா��ய� (Genetic Engineering)
எ�ற ெசா�லா�க�ைத உல��
�த��த�� உ�வா��யவ��, இ��ய
அ�வா�ைம� க�ச�� (Indian
Knowledge Commission) �ைண�
தைலவ�மான, இ��யா�� �த��த��
�ல��� உ��ய� (Molecular Biolology)
ஆ�வக�ைத உ�வா��யவ�மான ��பா
பா�கவா ம��� ப�ைச� �ர����
அ�பாவான எ�.எ�.�வா�நாத� என
இ���வைர�� தன� பா�ைவயாளராக
உ�ச��ம�ற� �ய��த�.



எ�.எ�.�வா�நாத� இ�த� ெபா��ைப
ஏேனா ஏ�க��ைல. இத� காரண�களா�
வய�ெவ� ேசாதைனக� �� ேபா�
நட�க��ைல. ஆனா� மரப� மா���
ப��க���� தைட ேவ�� உ�ச��
ம�ற��� அ�ணா ேராட�க�
ெதா�����த வழ�� ெதாட��� நட��
ெகா�����.

இ�வழ��� ெதா�� ��ப� த�ைம,
ெதாட��� எ��� வ�த வாத �ர�வாத�க�,
உலக அள�� ெவ�வ�த பா���க� ���த
��ய��ய ஆ�வ��ைகக� ேபா�றைவகைள
உ�வா��ய உ�ச��ம�ற�
இ��ர�சைன�� தன��� ெதா�� ��ப
���� உதவ 2012 ஆக�� 6� ேத�ய��
வ��ன�க� ெகா�ட ��ைவ (Technical
Expert Committee ) �ய��த�.



இ���வான� �ர�சைன�� ச�ம�த�ப�ட
எ�லா� தர��ன�ட� க��� ேக��
அ��ய� அ��பைட�� அ��ைகைய
�ைர�� அ��க ேவ��� எ���
�ைர�� அ��ைக அ��க இயலாத �ைல
இ���� இைட�கால அ��ைகயாவ�
அ��க ேவ��� எ�� உ��ர��ட�.

இ�����

அ). தாவர உ���ெதா����ப மர�ய�
வ��னரான, ��ட��� ��னா�
உ���ன�, �ரதம�� அ��ய�
ஆேலாசைன��� ��னா� உ���ன�
ேபா�ற ெபா���க� வ��த, ப�ம�ச�
உ�பட� பல அர� ���க� வழ�க�ப�ட
�ைனவ�.�.எ� ேசா�ரா.



ஆ).தாவர க�வள� உ��ய� (Plant
Development Biology) வ��ன��, ெச�
ம��� மா���ல� உ��ய� ைமய���
(Centre for Cellular & Molecular Biology)
���ய ��ஞா��மான இ�ரா� ����

இ), ஜவக�லா� ேந� ப�கைல�கழக���
ெவ��ட ேபாரா��ய�� (Emeritus Prof)
�����ழ� ம��� ப���� ெப��க
ஆ�வாள�மான ேபரா. �.எ�
இராம���ண�

ஈ). மர�ய� ந��ய� ம��� உண��
ந���ைம� �ைற (Genetics toxicology and
food safety) வ��னரான �ைனவ� �.�.
ெசௗகா�.

உ). எ�.எ�.�வா�நாத� ஆ�� ைமய���



ம����� ஆ�����னரான (Distinguished
Fellow), இ��ராகா�� �ற�தெவ� ப�கைல
ம��� ச�க வள��� ைமய��� ெவ��ட�
ேபாரா��யரான (Emeritus Professor)
மர�ய� ந����ய�, க����� உ��ய�
ம��� வள� ��றாத அ��ய�
வ��னரான �.� ேகசவ�.

ம���

ஊ). ேத�ய உண� ஊ�ட�ச�� ��வன���
(National Institute of Nutrition) ��னா�
இய��னரான �ைனவ�. �.�வ��மா�
ஆ�ேயா� �ய��க�ப�டன�.

இவ�க��� உ�ச��ம�ற� ��க�ட
வைரயைரகைள�� வழ��ய�.

அ) மரப� மா��� ப��கைள இய�ைக�



�ழ�� ெவ��ட�ப�வத�� �� ெச�ய
ேவ��ய பா���க� ����� ெச�ய
ேவ��ய �����ழ� ம��� உட� நல�
ஆப��க� ம����க� எ�ென�ன
எ�பைத அ�வத��� ெச�ய ேவ��ய
ஆ��க� ம��� அ� சா��த ப���ைரக�
வழ�க�.

ஆ). வய� ெவ� ேசாதைனகைள
அ�ம��க� ��ய வைக�� ெச�ய
ேவ��ய ேசாதைனக� எ�ென�ன
எ�பைத� ப���ைர�ப�.

இ).மரப� மா��� ப��க� �தான
வய�ெவ� ேசாதைனகைள� ப�����க��
ெச�வ� அ��ய� ���� ஏ�க���யதா
ம��� ப�ேவ� �வசாய� �ழ�க��
ெச�வத�� மாறாக� ப�����க��



ெச�வ� சா��யமானதா எ�ப� ����
ஆேலாசைன வழ�க�.

ஈ). மரப� மா��� ப��கைள, ஆ��கைள�
க�கா���� அைம��க� நாள� வைர
உ�வா����ள க���பா�க�
ேபா�மானைவகளா இ�ைலெய��
வய�ெவ� ப�ேசாதைனகளா� ஏ�பட���ய
பா���கைள� த���க இ�ன��
ெச�யேவ��ய க���பா�க� எ�ென�ன
எ�பைத� ப���ைர ெச�ய ேவ���.

உ). வய�ெவ� ப�ேசாதைனகளா�
ெவ�ேய�� மரப��க� �ழ�� கல�� �ற
உ��ன�க� ம��� �����ழ� �� ��ர
பா��ைப ஏ�ப���வைத�
க�ட�வத���ய, அ��ய� உல� ஏ���
ெகா���ள ஆ���ைறகைள�



ப���ைர�ப�.

ஊ). இ��யா�� உ�ள ஆ�வக�க���
மரப� மா��� ெதா�� ��ப� ���த
அ�ந�ன ஆ��கைள� ெச�ய� ��ய
ஆ����ட�க�, க�டைம��க� உ�ளதா?
அவ�ைற இ�ன�� எ�ப� வ�வா��வ�?
அ�ப� இ�ைலெய�� அவ�ைற
இ��யா�� �த��ரமான ஆ����ட�
அ�ல� அைம�ைப உ�வா��வ� ப���
ப���ைர�ப�.உ��� பா�கா�� (Bio-safety)
ேசாதைனகைள� ெச�வத���ய
வ��ன�க� உ�ளனரா?

ம���  ஏ). இ��� ேதைவ என�
க��மானா� இ�வைர இ��ய ம���
ச�வேதச ��ஞா�க��
ஆ�வ��ைககைள�� ப����கலா�. இ�த



வைரயைறக���� தன� அ��ைகைய 3
மாத�க���� வழ�க ேவ���, அ�
இயலா��� இைட�கால அ��ைகைய
இழ�க ேவ��� எ�� உ��ர��ட�.
இ�� �ைனவ� �.எ�.ேசா�ரா தன� ப�
ம��� ெசா�த காரண�கைள� கா��
இ�������� �ல�னா�.
உ�ச��ம�ற��� உ��ர� ெபற

http://indiagminfo.org/wp-content/uploads
/2012/10/2012_STPLWeb_294_SC.pdf





13. மரப� மா�ற �ைதக� -
பய�கர��� கைத 3

உ�ச ��ம�ற��� வ��ன� ��
பலதர��ன�ட�� கல�தாேலா���,
உ�நா��, ப�னா�� ��ஞா�க��
ஆ�வ��ைககைள �வா���� தன�
இைடகால அ��ைகைய 2012 அ�ேடாப� 7�
ேத� அ��த�.



இ�ப�� நா� ப�க இ�வ��ைக��
ெத���க�பட� க����க��
���யமானைவக�

@ இ��யா�� த�சமய� உ�ள
க�கா��� அைம��களான GEAC ம���
RCGM �� த�� வா��த உ��� பா�கா��



(Biosafety) வ��ன�க�, ஆ�வாள�க�
இ�ைல. ேம�� த�ேபா��ள இ���
அைம��க��� உ�ள 60 ேப�� �� ேநர
உ���ன�க� எவ���ைல. ேவ�
ப�கைள �த�ைமயா� ெகா�ட
இவ�களா� சம����க�ப�� (ஆ�ர�
ப�க���� ேம�) ஆ�வ��ைககைள�
��ரமாக��, ���கமாக�� அல�
ஆரா�� ேவைலைய� ெச�ய இயலா�.

@ (இ��ய அரசா�) அ�ம� அ��க�ப�ட
ஒேரெயா� மரப� மா��� ப�ரான ��
ப��� அ�ம��காக� ெச�ய�ப�ட
ஆ��க�ேலேய பல ஆ��க�
ெச�ய�படாம� உ�ள�. பல ஆ��க� ��
ப����� �ர�சைன உ�ளதாக�
ெத������ அைவ கவன���
ெகா�ள�படேவ��ைல.



@ இர�த அ��க�, உட� நல�, பா�
�ர�த� உ���ட பல வைக�
ேசாதைனக�� இய�பான �ைல�� மாறான
����ட�த�க மா�ற�க� பல ெத����
க�� ெகா�ள�பட��ைல.�� ப���ைய
அ�ம��த����� ெதாட� க�கா���
நட�����க ேவ��� ஆனா�
நட�கேவ��ைல.



@ உ���பா�கா�� எ�ப� த�� �ற���
�ைற. இ��ைற�� வ��ன�க�
இ��யா�� இ�ைல எ�பைத உ�ச ��
ம�ற��� கவன����� ெகா�� ெச�ற
வ��ன� �� வய�ெவ� ேசாதைனக�
நட���ட�ைத� ேத�� ெச�வ��,
அவ�ைற� ெச�ய உ� ஒ�ப�த� �ல�



ெச�வ�� உ��� பா�கா��� ேதைவக��
ப� ச�யானத�ல. அவ�ைற �ைத
��வன�கேள ெச�ய ேவ��� என�
ப���ைர�தன�.

@ மரப� மா��� ப��கைள� ��
பா���க���� ெகா��� ெச���
ஆ��கைள 90 நா�க� ஆ�வாக�
ெச�யாம� இ�த ஆ�� �ல��� பல
தைல�ைறக���� (Multi Generational
Tests) நட�த ேவ���. அ�ேபா� தா�
இன�ெப��க� உ���டைவக�� பா���
உ�ளதா எ�பைத அ�ய����.

@ ��த� ந��ய� ஆ��க� (Toxicological)
நட�த�பட ேவ���. ேம�� இ��ய
உ��ன� ப�மய� (Biodiversity) மரப��
கல�பட�தா� பா��க�படாத வைக��



பா�கா�க�பட ேவ���.

@ �� ப��� அ�ம��காக�
சம����க�ப�ட அ��ைக�� பல
பா����ள அ�ச�கைள��, கவ��காம�
�ட�ப�ட அ�ச�கைள��, ம� ஆ�� ெச�ய
ேவ���. ேம�� ெச�யாம� �ட�ப�ட



ஆ��கைள�� ெச�ய ேவ���.

ேதைவ�ப�� ச�வேதச வ��ன�க��
உத�ைய�� ெபறேவ���.

அ�ம��க�ப���ள �� ப���ைய��
��ட கால ஆ���� உ�ப��த�பட
ேவ���.

@ ஒ�வாைம பா���க� (Allergenity Tests)
உ���ட பல ேசாதைனக� ��ைமயாக
நட�� அ�� �ர�சைனேய���ைல எ�ப�
ெத��த ��னேர வய�ெவ� ேசாதைனக�
நட�த அ�ம��க ேவ���. வய�ெவ�
ேசாதைன�க��காக �ர�தமான ப��
ஒ��க�பட ேவ���. ஆ���காக
அ�ம��க�ப�ட மரப� மா��� ப��க��
வய�ெவ� ேசாதைனகைள இ�ப��க��



ம��ேம நட�த ேவ���. �வசா�க��
�ல��� எ��த ேசாதைனகைள�� நட�த�
�டா�.

@ க�கா��� அைம��க���,
அ��காரம���� அைம��க���
உ�ளவ�க� சா�� �ைல (Conflict of
interest) உ�ளாதவ�களாக இ��க
ேவ���. ேம�� மரப� மா��� ப�ைர
ேவளா� ெபா�ளாதார வ��ன�க�, ச�க
அ��ய� வ��ன�க�, �வசாய
அைம��க�� �ர���க�, ேவளா�ைம�
�ைற அ�வல�க� உ���ட ����
ம���� ெச�ய ேவ���.

@ உண� பா�கா�� அ�ச�க�
(மரப��க� இட� மா�த� ம��� மரப��
கல�பட� ���த) ம����ைட கண���



ெகா�ட ெதா�� ��ப வ��ன� ��
இ��யா�� வய� ெவ� ேசாதைனக����
ப�தா��க���� தைட ���க ேவ���
எ�� ப���ைர�த�.

இ��யா�� உ�ய ஆ�வக�க�, ேதைவயான
த��க� உ�ள வ��ன�க�
வள��ெத��க�பட இ�த� ப�தா��க�
ேபா�மானதாக இ����. ஆக அ� வைர
(ப�தா��க���) வய�ெவ�
ேசாதைனகைள� தைட ெச�வ�
ெபா��தமானதாக இ���� எ�ற�.

உ�ச�� ம�ற��� வ��ன� ��
வய�ெவ� ேசாதைனக���� தைட ���க
ேவ��� எ�ற அ��ைக மரப� மா��
ஆதரவாள�க��� ���த ��றாவ�
அ�யாக இ��த�. எ�� பா��தப�ேய



ேவளா� அைம�சக� ஏ�க ��யா�
எ�ற�ட� வ��ன� ���� ேசர ம��த
�ைனவ�. ேசா�ரா�� இட��� �ைனவ�.
பேராடா ைவ �ய��கேவ��� எ��
உ�ச��ம�ற��ட� ேவ��ய�.

இ�த வழ��� ேவளா� அைம�சக�
ேநர�யாக எ��த���� ெதாட���லாம�
இ��ததாக� கா��� ெகா�டேபா���
இ�த �சய��� �ைனவ�. பேராடா ைவ
ப���ைர�த�. ஏ�ெகனேவ சா�� ��
உ�ளவ�க� எ��த� ����� இ��க�
�டா� எ�ற உ�ச��ம�ற�
அ��������த ேபா�� ேவளா�
அைம�சக�. அவைர� ப�� ��
உ�ைமகைள மைற��� ப���ைர�த�.
 அவைர� ப��ய �வர�க�



TEC interim report  - http://indiagminfo.org
/wp-content/uploads/2012/10/SC-TEC-
interim-report-oct17th-2012-GMO-PIL.pdf

நாடா�ம�ற��� ேவளா�ைம�கான
�ைல��� மரப� மா��� ப��க� ����
ஆரா��த�. பல ேவ� க��க��
நாடா�ம�ற உ���ன�கைள� ெகா�ட
இ�த��� பல தர��ன�ட�� க����க�
ேக�ட�.

மா�சா�ேடா உ���ட �ைத
��வன�க�� த�தம� க����கைள
அ��தன. �� ப��� �வசா�க�
த�ெகாைலக� அ�க� நட�த �த�பா
ப���� ெச�� �வசா�க�ட� ேந��
�வர�கைள� ேக�ட��த�. இ��யா ெச��
ெகா�ட ச�வேதச ஒ�ப�த�க�,�ற



நா�க�� உ�ள க�கா��� �ைறக�
என எ�லா� ப�க�கைள�� ஆரா��த�
நாடா�ம�ற �ைல���.

இர�டைர ஆ��களாக� க���� ேக��,
�த�பா ப���� யவ�மா�� ெபா�ம�க�
க��� ேக��, கள �சாரைணக� என
�வாக அல� ஆரா��த �� நாடா�ம�ற
�ைல��� 2012 ஆக�� 9 � மரப�
மா��� ப��க� �தான தன� அ��ைகைய
நாடா�ம�ற��� சம����த�.

அ��ைக ெபற

https://docs.google.com/file/d
/0Bzvc5VW4xCYeNVpIOHo0ZjRmYzQ
/edit?pli=1

அ�த அ��ைக மரப� மா���



ப��க����, அைவ சா��த
ப�ேசாதைனக���� ேம�ெமா� இ�யாக
���த�. இ� ���� அ��ைக�� உ�ள
�ல ���ய� ப���ைரக�-

@ ‘�.� க�த��� ெதாட�க� �த� மரப�
மா�� அ��கார��� அ�ம���� �� 2010
��ரவ� 9� ேத� அைம�சக�தா� தைட
���த� வைர��ள எ�லாவ�ைற��
த��த �த��ரமான த�� வா��த
��ஞா�களா� ��ைமயாக
ஆராய�படேவ���.”

@ “மரப� மா�� அ��கார��� ம���
மரப� மா�ற�க� ���த ம������
க��� இர��� க�டைம��,
உ�க�டைம�� ஆ�யவ�ைற� ப������
ேதைவ�ப�� மா�ற�கைள



உ�வா�கேவ���.”

@ “மரப� மா�� அ��கார�����
��ெவ��த�� சா�� �ைல உ�ளவ�க�,
ஆதரவானவ�க� தைல��ைட ���த
ேவ���”.

@ “�.� ப���ைய உ�டதா� இற�த
ெச�ம� ஆ�க� �ர�சைனைய� த�
வ��ன�க� �� அைம�� ����
ஆராயேவ���”.

@ “மரப� மா�� உ��ன�கைள�
க�கா���� அைம��க� �தான
�ம�சன�க�, �கா�க� அளைவ� பா����
ேபா� அ�த அைம��க� ச�யாக
இய�க��ைல எ�� ெத��ற�. அ�த
அைம��கைள� ச� ெச�யேவ���”.



@“மரப� மா���ெதா����ப� ம���
அ����ன�கைள� க�கா����
த�ேபா��ள அைம��க���� ப�லாக
அர� ேத�ய ப���� ெப��க���கான
ஆைணய� (National Biodiversity Authority)
ம��� உ���பா�கா�� ஆைணய�
இர�ைட�� இைண�த ஒ� அைம�ைப
உ�வா�கேவ���”.

@“இ��ய ப���� ெப��க�ைத�
கா�பத�காக உ�வா�க�ப�ட ப����
ெப��க ஆைணய� பார�ப�ய க�த�
�ைதைய அ�ம���லாம� ம�ேஹா-
மா�சா�ேடா��� வழ��ய �ர�சைனைய�
ச�யாக� ைகயாளாதத��� காரண� மரப�
மா�� அ��கார����� தைலவேர
ப���� ெப��க ஆைணய���
தைலவராக�� இ��தேத>” என �ைல���



அ��ைக�� ப�� ெச�த�.

@ “அர� �ல ஆ��களாகேவ
உ���ெதா�� ��ப ஆைணய� அைம�ப�
எ�ற க��ைத ��வ��ற�. உ��� ெதா��
��ப �ர�சைன��� உ��ன�ப�மய�,
�����ழ� ம�த, கா�நைடக��
ஆேரா��ய�, இய�ைக��ழ� என� பல
ப�ம�க� உ�ளன.

இ�த� ��ப�ைத ஒ��� �ைற�ப��த�
ெச�ய மரப� மா��� ப��க� எ�ற
�ைலேயா� ம��� பா��ப� ேபா�மானதாக
இ��கா�,” எ��� இத�� மாறாக, “உ���
பா�கா�� ஆைணய� (Biosafety Authority)
அைம�பேத ெபா��தமானதாக இ����,”
என� ப���ைர�த�.



@“�ைத� க�ெப�க��, உ��� ெதா��
��ப�கார�க�� வா��ைதகைள அர�
�����ைள ேபால� ������றாம�
அ��ய� அ��பைட��, ெபா�ம�க��
நல�க��காக ��க ேவ���”.

@“�� ப��� இ��ய� ப��� �வசா�க��
ச�க�ெபா�ளாதார�ைத
ேம�ப��த��ைல. உ�ைமைய��ற
ேவ��மானா� �� மானாவா�� ப��
�வசா�க�� �ர�சைனகைள ேம��
��கலா����ள�”.

@“வய�ெவ� ேசாதைனகைள நட��வ��
மா�ல அர�க�� ��� அவ�ய�
எ�ற�ட� வய�ெவ� ேசாதைனகைள�
ைக�ட ேவ���”.



பா�ேத� ஆ�சா�யா தைலைம�லான
ேவளா�ைம�கான நாடா�ம�ற
�ைல��� தன� அ��ைக��,

‘நம� உண�, �வசாய�, ந�வா��,
�����ழ� �� மரப� மா��� ப��க��
தா�க� ���த (ம�க��) அ�ச உண��க�
ச�யானைவேய,’ எ���, ‘இ��யா���
மரப� மா��� ப��க� ��வாகா� எ��
நாடா�ம�ற �ைல��� க���ற�,’
எ�ற�’. இ�த �ைல����� இ��த
கா��ர� க���� உ���ன�� ���ய�
�ர�க�மான ச�யவ�� ச��ேவ� உ���ட
10 கா��ர� நாடா�ம�ற உ���ன�க�
ம��� �ற க���� உ���ன�க� என 31
உ���ன�க�� ��ய க���� ேபத� �ட�
ெத���கா� ஒ� மனதாக இ�த
அ��ைகைய� சம����தன� எ�ப�



����ட�த�க�.

நாடா�ம�ற �ைல�����
உ���ன�களாக� ��க�� மா�ல�களைவ
உ���னரான த�கேவ� அ��க��
மா�ல�களைவ உ���ன� இளவரச�
ம��� ��க�� ம�களைவ உ���ன�
த�கேவ� ஆ�ேயா�� இ��தன�. ஆ���
அர� இ�த அ��ைக �� இ�� வைர
�வாத� நட�த��ட .மனம��,
உதா�ன�ப��� வ��ற�. த��ட�
அ��ைகயாக�� �ற வ�வ���� க����
ெத���தவ�க� ப��ய�� �ைத
��வன�க�� அைம�ைப� ேச��த பல�
க���க� ெப�ற� வ��ன� ��.

மா�சா�ேடா-ம�ேஹா ��வன�� க����
ெத�������ற�. இ����� உ�ச��



ம�ற��� வ��ன� ���� அ��ைக
ெவ�யான�� எ��பா��தப�ேய �ைத
��வன�க� க�� �ம�சன�கைள
ைவ�தன,

த�கைள� கல�தாேலா��க��ைல எ�ற�.
இ��ய ேவளா�ைம அைம�சக�� இ�த
அ��ைகைய ஏ�க ��யா� எ��
��ய�ட� உ�ச�� ம�ற��� வ��ன�
������ ேசா�பார�� இட����
�ைனவ�. ஆ�.எ�.பேராடா-ைவ ேச��க
ேவ��� எ�� உ�ச�� ம�ற��ட�
ேவ��ய�,

உ�ச�� ம�ற� 2012 நவ�ப�� ேவளா�
அைம�சக��� ப���ைரைய ஏ��
�ைனவ�. பேராடா அவ�கைள�
ெதா����ப வ��ன� ���� ஆறாவ�



உ���னராக �ய��த�.

சா�� �ைல இ�லாத �த��ரமாக இய�க�
��யவ�கேள எ�லா� ����� இ��க
ேவ��� எ��� மரப� மா���
ப��கைள உ�வா��பவ�களாக, மரப�
மா�� �ைத உ�வா��� ��வன�க�ட�
ஏேதா ஒ� �த��� ெதாட��ைடயவ�காளக
இ��க��டா�

உ�ச �� ��ற��, நாடா�ம�ற �ைல���
அ��ைக��, உ�ச �� ம�ற��� ெதா��
��ப வ��ன� ���� இைடகால
அ��ைக��, �.�� க�த���� தைட ���த
�����ழ� அைம�சக��� உ��ர��
எ�� ெத����ற�. உ�ச�� ம�றேம
இைத� பல �ைற �������� தன��
ஆேலாசைன��ற���ய ���� ேத��



ெச�ய�ப�� உ���ன� சா��
�ைல��லாதவரா எ�பைத ஏ�
கவ��க��ைல எ�� ெத�ய��ைல.

ஆறாவ� உ���னராக �ய��க�ப�ட
ஆ�.எ�.பேராடா தன� ப��கால���
ப�ேவ� ச�த��ப�க�� மரப� மா��
�ைத ��வன�க�ட� ெதாட���
இ������றா� எ�� இ���தா� ைட��
ப����ைக ஆதார�க�ட� ெச��
ெவ���ட�.



இவ� ேவளா�ைம அ��யைல
��ென��பத�கான அற�க�டைள
தைலவராக��, ஆ�யா ப��� ேவளா�ைம
ஆ��� ��வன�க�� ச�க� எ�ற
அைம��� ��வாக� ெசயலராக
இ������றா�. இ��� அைம��க��
மா�சா�ேடா உ���ட
��வன�க�ட���� �� உத� ெப��
வ�பைவ. ேம�� இவ� மா�சா�ேடா��
உலகளா�ய ஆேலாசைன������
இ������றா�.

இ�த உ�ைமகைள அவைர� ப���ைர�த
ேவளா� அைம�சகேமா பேராடா
அவ�கேளா உ�ச��ம�ற��ட�
ெத���க��ைல, இ�� வைர இவ�
உ�ச��ம�ற���� ஆேலாசைன வழ�க
�ய��க�ப�ட ���� இ���றா�.



http://www.hindustantimes.com/India-
news/NewDelhi/GM-panel-member-
in-conflict-of-interest-
row/Article1-1055255.aspx



14. மரப� மா�ற �ைதக� --
பய�கர��� கைத 4

�� ம�ற��� ச�ட� ேபாரா�ட� நட��
ெகா����த ேபா� மகாரா��ர அர� 29
�ைத� க�ெப�க� மகாரா��ர���
வய�ெவ� ப�ேசாதைன� ெச�ய�
சம����க�ப�ட ம��க���
ஆ�ேசபைன��ைல எ�ற சா��
வழ��வ� ப�� ஆரா��� அ��ைக
ெகா��க அ�ச�� க�ச�� உ���னரான
�ைனவ�.அ�� க�ேகா�க� தைலைம��
�� அைம�த�.



இவ���� மரப� மா���ப��க�
�ர�சைன��� எ�ன ச�ப�த� என�
ேக�கலா�.

இ� இ��யா.

இ��� தா� அ� உைல பா�கா�� ப��
ஆராய ஏ�கைண ��ஞா� ேபாவா�,

கா�� வள� கா�ப� ���� இய��ய�
��ஞா� ���� ேச��க�ப�வா�,



மரப� மா��� ப�� ப�� ஆராய அ�
��ஞா� வ�வா�.

�ைனவ� அ�� க�ேகா�க�
தைலைம�லான �� ம��ய ப���
ஆரா���� கழக����� ச�த���� ெச��
ஆேலாசைன நட��ய�. இ����� அத�
�வர�கைள அ�த� ��ேவா, அரேசா
ெத���க ம�����ட�.

உ��� ெதா�� ��ப�ைத� பய�ப����
ெதா��சாைலக�� ச�க��� (Association
of Biotech Led Enterprises – Agriculture

Group (ABLE-AG) ) �வசாய����
ஐ�ப���� ேமலான வய�ெவ��
ேசாதைனக� ஒ�ெவா��� அர��
அ�ம��காக� கா�����ற�.
அைவக��கான அ�ம�ைய �ைர��



அ��கேவ��� இ�த� ப�வ�
தா����டா� ���� ஓரா��
கா����க ேவ��� எ�� அ��தம
ெகா��க ஆர�����ள�.

இ��ர��� ஒ�ைறய��� ம�ெறா�றாக
நட��ற�..

ம��ய �����ழ� அைம�சக� ��
க�த��� ���த தைட, உ�ச��ம�ற���
ெக��� ��க�, ம�ற� வ��ன� ����
10 ஆ��கால� தைட எ�ற ப���ைர,
நாடா�ம�ற �ைல����� தைட
ப���ைர, வய�ெவ� ேசாதைனக���
அ�ம� ம���, �க அ�ைம �க�வாக
மரப�மா�� அ��கார��� வய�ெவ�
ேசாதைனக��� அ��த அ�ம�ைய
�����ழ� அைம�சக� ���� ைவ�த�



ம��றேமா மரப� மா��� ெதா��
��ப�ைத வள��க, அ�வைக� ப��கைள
உ�வா�க அர�� அைம��களான இ��ய
ேவளா�ைம�கழக�, ேத�ய
ப����ெப��க ஆைணய�, ேத�ய தாவர
வள� ெப�டக� உ���ட ���ய
அைம��கைள மரப� மா��
ேவைலக��� ஏ�வான அத� தைலைம�
ெபா���க��� மரப� மா��� ப��கைள
உ�வா��யவ�கைளேய, மா�சா�ேடா சா��
��ஞா�கைள� தைலைம� ெபா�����
�ய��க�ப�த� ேபா�றைவக��
நட�ேத��ற�.

இ� மா�சா�ேடா�� பா�.

�ேழ உ�ள பட� அெம��கா�� அ� எ�ப�
அரச ���கைள எ���ற� எ�பைத



�ள���. தன� ஆைள அர�� உய�
ெபா���� அமர ைவ���. �� �க எ�தாக
அவ� �ல� சாதகமான ���கைள எ��க
ைவ���.





இ� அத� ��டகால பா�.

இேத அெம��க பா�ைய மா�சா�ேடா
இ��ய �வசாய� �ழைல வைள�க�
கைட����ற�. வ�வான வைல
அரசா�க��� உத�ேயா� ��ன�ப��ற�.
இத� உ�சக�ட ெவ��பா� தா� நாடா�
ம�ற��� தா�க� ெச�ய�ப���ள �ரா�
ச�ட வைரவா��.

�ரா� ச�டவைரைவ� தா�க� ெச���
ேபாேத ேவளா�ைம�கான �ைல�����
தைலவரான பா�ேத� ஆ�சா�யா அவ�க�
க�ைமயாக எ���தா�.

அவ�� எ���ைப �� வைர� தா�க�
ெச�ய�ப�ட�� ெபா��த��லாத
அைம�சக� இ�த� ச�ட வைரைவ உ�வா��



தா�க� ெச���ள� ச�ய�ல. ���ப�
ெபறேவ��� என 4 க��க�� அைவ
தைலவ�க� உ���ட 16 நாடா�ம�ற
உ���ன�க� ��. ெஜயபா� ெர�����
க�த� எ��ன�. ம��க�� நாடா�ம�ற
உ���னரான ��. அ.கேணச����
உ���ட பல�� த��த�ேய க�த�
எ��ன�. �.�.க �� ம�களைவ உ���ன�
��.�.எ�.ெச�வகணப� கட�த வ�ட�
நாடா�ம�ற��� ேவளா�ைம�� உ�ள
��க�க� ப�� நட�த �வாத��� ேபா�
�ரா� ேதைவ��ைல என� ��னா�.



மரப� மா��� ப��க� இ�லாத
இ��யா��கான அைம��ன� உ���ட பல



ம�க� அைம��க� அைம�ச� அவ�கைள�
ச����� த�க�� அ�ச�ைத�
ெத���த�ட� ச�ட வைரைவ� ���ப�
ெபற வ�����ன�.

அவ�� நாடா�ம�ற��� இ� அைவக��
உ���ன�க�� ெகா�ட ���� �����
அ���டலா� என� சபாநாயக���� க�த�
எ��னா�. ஆனா� சபாநாயக� ச�ட
வைரைவ� தா�க� ெச�த அைம�ச��
ப���ைரைய ஒ��� ���� கா��ர�
க���� ம�களைவ உ���னரான ���ரா�
ெர���� தைலைம�� அைம�க�ப���ள
அ��ய� ம��� ெதா�� ��ப���கான
�ைல������ அ���னா�.

இ�த �ைல��� கட�த மாத� ப����ைக
�ள�பர�க� �ல� �ைல 10 ேத����



ச�ட வைர� �தான க����கைள ஆ��ல�
அ�ல� இ���� ப�� ெச�யலா� என�
ெத�����ள�.

121 ேகா� ம�க� ���, இ�வர��ள பல
�� எ��கால� தைல�ைறக� ���
���ப� ச� ெச�ய�யலாத தா�க�ைத
ஏ�ப��த���ய ெதா�� ��ப�ைத�
க���ப���� ச�ட அைம��� ��
அைன��� தர��ன�� க���� ெத���க
வ���லாத வைக�� ச�ட�
���க�ப��ற�. �� க�த�
உ���டைவக� ந� �� �����
ேநா�க���� ஏ�ற வைக�� இ�த
ஆைணய� ச�ட வைரவக�
வ�வைம�க�ப���ள�.

உ�ச��ம�ற��� பல அ��ைரக�,



உ�ச��ம�ற��� ெதா�� ��ப வ��ன�
���� க����க�, ேவளா�ைம�கான
�ைல����� ப���ைரக�, அ��ைரக�
எ�லாவ�ைற�� �ற�த�����
ஆைணய� அைம�க �ய��ற� �ரதம��
அ�வலக�.

�ரதம� அ��ய� ஆேலாசக�க� ��
இ�த� ப��� இற���ட�ப���ள�.
இ�த� �� தா� ��� பல�த எ���ைப�
ெப�ற அ�ச�� ஒ�ப�த�ைத �ைறேவ���
கா��ய�.



ஆனா� �ரதம� அ�வலக��� இ�த
�ய��கைள ��ய��� ந� �வசாய�ைத,



உணைவ பா�கா�க ம�க� இய�க�க�
ப�ேக�ற �ரா� ச�ட வைரைவ எ�����,
உ��� பா�கா��� ச�ட�ைத வ�������
ேத�ய அள�லான இய�க��
ெதாட�கமாக� ����� மாெப��
ஆ�பா�ட� கட�த �� 25� ேத� நட�த�.

அ�த ஆ��பா�ட� ��ட��� கா��ர�
த���த அர�ய� க��க� கல��
இ��ர�சைன�� த�கள� ஒ��ப�ட
ஆதரைவ ெவ��ப���ன�. �.ேஜ.���
தைலவ� ��.ரா�நா� �� அவ�க� கல��
ெகா�ள இயலாைமைய ெவ��ப���
வா��� ம��� ஆதர�� க�த�
அ�����தா�.

�.�.ஐ �� ��.வா�ேன, �.�.எ�-�
��.ெய���,



’’அைன�� ஆைணய�க�ேம ம�க�
�ேராதமானைவ. அைவ ச�ட
ம�ற�கைள��, நாடா�ம�ற�ைத��
க���ப���� அ�க அ�கார�
ெகா�டைவகளாக�� உ�ளன. அைன��
ஆைணய�கைள�� இ�� வ�க
��வன�க� ைகவச�ப���� ெகா��
��டன,’’ எ�� �� வ�� ஆ� ஆ��
க���� தைலவ� ��. அர��� ேக��வா�
உ���ட பல தைலவ�க�, பல க��க��
�வசாய� ���க�� தைலவ�க�, �வசாய�
ச�க�க�� தைலவ�க� என� பல�� இ��
கல�� ெகா�டன�.

‘கர�க� இைணேவா�’ எ�ற ேகாஷ�ைத
�� ைவ��� ெதாட�க�ப�ட இ�த� ேத�ய
இய�க��� பல க��க�� த�கைள
இைண��� ெகா�ட �க�வாக� ���



�க�� நட�ேத�ய�.

ம�நா� நட�த ஆேலாசைன� ��ட���,
ச�ட வைர� �� க����க� ெத���க�
�ைற�த� 90 நா�க� கால அவகாச�
அ��க� ேக�ட�, க����கைள� த�தம�
தா�ெமா��� ெத���க அ�ம��த�
ம��� நா��� ���ய இட�க�� ெபா��
க��� ேக�� நட��த� ஆ�யவ�ைற
வ����� �ைல����� தைலவ� ம���
உ���ன�கைள வ�����ட� ேக�ப�
என�� ��� ெச�ய�ப���ள�.

அேத சமய��� ச�ட வைர�� ��
க����கைள ஆ��ல��� ம��� தம�
தா�ெமா��� ப�� ெச��ட ேவ���
என�� ��� ெச�ய�ப�ட�.



90 நா�க� அவகாச� ேதைவ எ�ற
ேவ��ேகா� ஒரள� ஏ�க�ப��� ��த�
45 நா�க� வழ�க�ப���ள�.



இ����� தா�ெமா��� ெத���க
அ�ம� �ைல���வா� ம��க�ப���ள�.
வைரைவ ெமா�ெபய��ப� அைம�சக�
ெச�ய ேவ��ய ேவைல எ��
ெத���ததாக� தகவ� வ���ள�.

உ���ெதா����ப ஒ��கா�� ஆைணய�
ச�ட வைர� 2013-� எ�ன தவ�க�
உ�ளன.

1.உ���ெதா�� ��ப�ைத வள��ப� அைத
ஒ���ப���வ� ஆகா�.

அ��ய� ம��� ெதா�� ��ப அைம�ச�
��.ெஜ�பா� ெர��.  இ�த� ச�ட வைரைவ
நாடா�ம�ற���, ‘உ��� ெதா��
��ப�ைத� பா�கா�பாக�
பய�ப���வத�காக,’ எ�ற அ��க��ட�



தா� ச�டவைரைவ� தா�க� ெச�தா�.
உ��� ெதா�� ��ப�ைத வள��க
உ�வா�� ச�ட�, ஆைணய� எ�ப� அைத
ஒ���ப����?

உ�� பா�கா��-‘Biosafety protection’தா�
இ�த� ச�ட��� ைமயமாக இ�����க
ேவ��� ஆனா� ஆைணய வைர��
அத�கானதாக இ�ைல.

�����ழ� பா�கா��� ச�ட� 1989
உ��பா�கா�ைப அ��பைடயாக�
ெகா���ள�. இ�த ஆைணய� ஏ�
இத�� மாறாக இ��கேவ���.

2.ெபா��த��லாத அைம�சக� வைரைவ
உ�வா��� தா�க� ெச��ற�. ஆைணய
வைர�� ���ைர�� ஐ.நா ப����



ப�மய� மாநா�� ���கைள��, கா�ட
ெஜ�னா உ���பா�கா��
நைட�ைறகைள�� ����கா�� அத�ப�
இ�த வைர� ச�ட� ேதைவ என� ���ற�.

ேம����த இ� நைட�ைறகைள��
வைரயைறகைள�� ெசய�ப���வ�
�����ழ� அைம�சக�. அ��ய� ம�ற உ�
ெதா����ப அைம��சக� ேகா��கண���



�� அ��� உ��� ெதா����ப�ைத
வள���ற�.

வள���� அைம�சகேம எ�ப��
க���ப���� ஆைம�ைப நட�த ����.

3.அர�ய� சாசன� ச�ட� மா�ல�க���
அ����ள உ�ைமகைள� ப����
சர��கைள இ�த வைர� ெகா���ள�
மா�ல�க�� உ�ைமைய� ப��பதா��.

4.���ய, ைமய�ப��த�ப�ட அ�கார
ைமய�- மரப� மா��� ெதா����ப
அ��கார��� பல அைம�சக�க��
�ர���க� உ�ள ��வாக இய���ற�. ��
க�த�ைய அ�த��� அ�ம��த ேபா� 31
உ���ன�க� இ��தன�. இ�த 31
உ���ன�க� ெகா�ட ��ேவ தவறாக



��ெவ��தைத� ��ன�� பல அ��ய�
ஆ�வாள�க�� அ��ைகைய� ெப�ற ��
ெத�யவ�� �.� க�த���� தைட
���க�பட� அைனவ�� அ��த ஒ�ேற. 31
உ���ன�க� இ��த ேபாேத தவ�
�க��த�.



ஆனா� இ�த ஆைணய� 3 ��ேநர
உ���ன�க� 2 ப�� ேநர உ���ன�க�
ெகா�டதாக அைம�க�ப��ற�. ேம��
ஓ�� உ���ன�க� இட� கா�யாக
இ��தா�� இ�த� ���� ��ைவ யா��
ம��க��யா�.(���-13)

5. தகவ� அ��� உ�ைம�ச�ட�
வைள�க�ப�கற�-

உ���பா�கா�� ஆ��க�, ேசாதைனக�
ரக�யமானைவகளாக� க�த ��யா� என
ஏ�ெகனேவ உ�ச��ம�ற� ����
வழ����ள�. இ����� இ�ச�ட வைர�
��� 28� 1 � ப� தகவ� அ���
உ�ைம�ச�ட��� �� தகவ�கைள� தர�
ேதைவ��ைல. இரக�ய வ�க� தகவ�க�
இைவ என ம��கலா� எ��ற�.



6.ேவளா� உ���ெதா�� ��ப �ற���
���� (Task Force on Agricultural
Biotechnology) ப���ைரக�
�ராக��க�ப���ளன-

த�ேபா� சம����க�ப��ள �ரா� (BRAI –
Biotechnology Regulatory Authority of

India) ச�ட �� வைர� ேவளா�
உ���ெதா�� ��ப �ற��� �� 2004�
சம���த தன� ப���ைர�� ெத���த
அ��பைட க������ ���� ெபா��தமாக
இ�ைல.

அ�த��� தன� அ��ைக��
உ�வா�க�ப�� ஒ���ப����
அைம�பான�, ‘�����ழ�� பா�கா��.
�வசாய� ���ப�க�� நல�,
�வசாய��� இய�ைக��ழ� ம��� அத�



ெபா�ளாதார �ைல�த த�ைம, உ�ேபா��
உட�நல� ம��� ஊ�ட உண�
உ�தரவாத�, உ�நா��, ெவ� வ��தக���
பா�கா�� ம���நா��� உ���பா�கா��,’
ஆ�யவ�ைற அ� நாதமாக� ெகா�ேட
அைம�கேவ���.

7.ஒ��ைக�� �க�� ���யதாக, ெதா��
��ப� எ�ற அள��, உ�ள�

ஆைணய� �க� ���ய அள�� உ���
பா�கா�ைப� பா���ற�. மரப� மா���
ெதா����ப� மரப� மா�� உ��ன�க�
எ�றள�� ம��ேம உ�ள�. �வசா�க��
நல�க�, அவ�க�� வ�க நல�க�,
அ��� ெசா���ைம, ஊரக வா�வாதர�
உ���ட பல ப��கைள ஒ�����ட�. இ�
த�ேபா��ள மரப� மா��



ம��������ைவ �ட �க��
��ப�டதா��.

8.ப���லாத �����ழ� ம������ ��

ஆைணய� ச�ட� 26 � ப� �����ழ�
ம������ �� உ�வா�க�ப�� எ��ற�.
ஆனா� இத� இ�ெனா� �� 27(4) இ�த�
��ைவ ெவ�� சட���கான ெபயர�லான
��வாக அைம���ள�. இ�த�
சட���கான ���� �����ழ�
அைம�சக��� எ����� காரணமாக
அைம�க�ப���ள�, ப���லாத ��வாக.

9.�த��ரமான ��ட கால� ேசாதைனக�
இ�லாைம �� க�த��� ���க�ப�ட
தைட�� ��டகால� ேசாதைனக�
இ�லாைம ���� கா�ட�ப�ட�.



இ� ேபா�ற ��ட கால� ேசாதைனக�
���ய கால� ேசாதைனக� கா��ய
���க��� ேந� மாறாக இ����ளைத
அ�ைமைம�� ெவ�யான ��ட கால�
ேசாதைனக� கா����ள�. இ�����
இ�த ஆைணய� ��ட கால�
ேசாதைனகைள� க�டாயமா�வ� ப��ேயா,
அ�த� ேசாதைனகைள� க�கா��ப�
ப��ேயா எ��� ����ட��ைல.

10.ஜனநாயக� த�ைம இ�லாத ெசய��ைற

மரப� மா��� ப��க� அ�ம���
ெபா�ம�க� க��� ேக�� நட�தேவ���
எ��ற� கா��டெஜ�னா நைட�ைறக�.

இ�த நைட�ைறகைள இ��யா�� ஏ���
ெகா���ள�. இ����� அத��



ேந�மாறாக� ெபா� ம�க� க����கைள�
ெத���பத��� ச�ட வைர�� எ�த வ�
வைகக�� இ�ைல.

11.ப�சாய��� சைபக�, உ�� ப�மய�
(ப���� ெப��க�) ஆைணய�
ஆ�யவ���� அ��கார��ைம.

அர�ய� சாசன ச�ட��� ப� அ�கார��ள
��றா� அரசா�கமான ப�சாய��
அர�க�, அைவக�� இதயமான �ராம
சைபக��� உ��� இய�ைக வள�ைத�
பா�கா��� ெபா��� உ�ள�. அ�
ேபாலேவ உ��ன� ப�மய�ைத� (ப����
ெப��க�) கா�பத�கான ச�ட���ப�
அைம�க�ப�ட� உ�� ப�மய ஆைணய�.

இ��� ச�ட��வமான அைம��க����



இ�த ஆைணய��� ��ெவ��த�� ப��
இ�ைல.

12.அவ�ய� ேதைவ எ�பைத ம����
ெச�வைத�� ம��� மா�� வ�கைள
ம���� ெச�வைத�ம உ�ளட�க��ைல

ம��கைள� ப������ �� அ�த�
�����ட மரப� மா�ற� ேதைவ தா�
எ�பைத ம���� ெச�வத�ேகா, அ�
ேபாலேவ அ�த�ேதைவ��
மா��வ�உ�ளதா எ�பைத அ���டேவா
அைத ம���� ெச�வத�ேகா .ஆைணய
வைர�� ச�ட��� வ�வைக�
ெச�ய�பட��ைல.

இ�தைன��� இ��ய அர� ஏ��� ெகா�ட
ேவளா� உ��� ெதா����ப���கான



�ற��� ெசய���- Agri Biotech Task Force-
இைவகைளெய�லா� வ�������ள�.
இ�த� �ற��� ெசய� �� �����ட மரப�
மா��� ப��கைள� �ல �ற��� ப��க��
ப��டாம� இ��க, ப�ேசாதைன ெச�யாம�
இ��க வ��ைறக� ேவ��� (எ-கா-
பா�ம� ெந� ப��ட�ப�� ப��க��
மரப� மா�� ெந� �டா�) என��
வ�����ய�. ஆனா� இ�த வைர�
ச�ட��� இத�கான எ��ேம��ைல.

13.இட� ேமலா�ைம�கான ��ட�க�
இ�ைல-

மரப� மா���ப��க� அ� உைலக�
உ�வா��� �ர�சைனக� ேபாலேவ
�ைள�க� ெப�தாக��, ���த தா�க�
உ�ள�மா��. ெவ�ேய� இய�ைக��



மரப�ைவ ���� ���ப� ெபற எ��க
இய�ைக�� வ���ைல. இ�த �ைல��
இ�த� ஆப�� ேநரா���க� ெச�ய
ேவ��யைவக� ப��ேயா ேந�����டா�
எ�ன ெச�வ� எ�பத�கான வ�க�
இ�ைல.

14.பா��ைப ஏ�ப���யவ�க����
த�டைன��ைல-

மரப� மா��� ப��களாேளா, வய� வ�
ேசாதைன� ப��களாேலா பா���க�
ஏ�ப�டா� பா��ைப
ஏ�ப���யவ�க��கான த�டைன எ�ப�
ஏற�தாழ ஏ���ைல.

15.அ��� ெச�வத�கான வ�க� �க��
��கலானைவக�-



உ�வாக���ய �ர�சைனக� பலவாக
இ����� அத� �ைள�க�� இ���
��ப�வத�கான வ�கேளா, �வாரண�
ெப�வத�கான வ�கேளா எ�தானதாக
இ�ைல.

http://indiafarm.wordpress.com/category
/brai-bill/

நாடா�ம�ற��� ேவளா�ைம�கான
�ைல��� மரப� மா��� ப��க� �����
�மா� 2½ ஆ��க� இ��ர�சைன ப��
�வாக அல�, இ��ய அர� உ�ேத����ள
ஒ��கா�� ஆைணய� ���த ச�ட வைர�
ம������ பல நா�க�� உ�ள
க���பா�� அைம��க� க���பா��
ச�ட��ட�கைள�� ஆரா��� இ��யா��
ேதைவ இ.உ.ெதா.ஆைணயம�ல.



ஆனா� உ���பா�கா���கான பா�கா��
ஆைணய� என ஒ�மனதான 2012
ஆக��� அ��ைக சம����த�.

(Bill copy at: http://www.prsindia.org
/billtrack/the-biotechnology-regulatory-
authority-of-india-bill-2013-2709/; Detailed
critique at: http://indiagminfo.org
/?page_id=82 and Legal assessment
available at: http://www.greenpeace.org
/india/Global/india/report/BRAI-Critique-
Report.pdf)





15. மரப� மா�ற �ைதக� --
பய�கர��� கைத 5

�� ெதா�� ��ப� ப�னா�� �ைத
��வன�க�ட� ம��ேம உ�ள�. இ��ய
�ைத ��வன�க� அவ�க�ட� கா���ைம
க�ப� க��ேய அவ�ைற�
பய�ப�����றன. இைத மா�ற இ��ய
ேவளா� ஆ��� கழக� (ஐ�ஏஆ�)
வ�கா��த�� ப� தா�வா� ப�கைல��
�.� �கேன� எ�ற ெபய�� �� ப���
உ�வா��� ேவைல�� இற��ய�.



ஆனா� அ� ��வைட�� �ைல�� உ�ேள
ைவ�க�ப�ட மரப��க�� ஒ��
த��ைடய கா���ைம� ெப�ற மரப�
எ�� மா�சா�ேடா எ���� ெத���க
உடேன அ�த ���ட� இ��� �ட�ப�ட�.

ெச�பா� தைலைம�� �சாரைண�க�ச�
அைம�க�ப�� ஊழ�க� ��
மைற�க�ப�ட�. இ��யா�� �வசா�க�
ப�� இரக�க� பா�கா����ட���ப�
மா�சா�ேடா இ�ப� எ���� ெத���க



��யா�.

அ�ப�� ெத���க�ப�ட எ����
ெச��ப�யாகா�. இ����� �� �கேன�
��ட� ெவ�� கனவாக ����
ைவ�க�ப�ட�. �ல பல ��ஞா�க� பல�
ெப�றன�.

நாடா�ம�ற��� ஏ�ர� 22 அ�� இ�த�
ச�டவைர� தா�க� ெச�ய�ப�ட ேபா�
நட�த �வாத�

ம������ய அைவ�தைலவ� அவ�கேள,

ந�ன உ���ெதா����ப�ைத�
பா�கா�பான �ைறைய� பய�ப��த��,
உ���ெதா����ப ஆைணய� உ�வா��
உ���ெதா�� ��ப�ைத ஒ���ப����
வைரையைறக� �ற�பாக� �றைமயாக�



ெசய�ப��த�பட��, அத��ல� ந�ன
உ���ெதா����ப��� �ல� உ�வா��
உ��ன�கைள, ெபா��கைள ஆரா�த�,
எ���� ெச�ல�, இற��ம� ெச�த�,
உ�ப�� ெச�த� உ���ட அத�ட�
ெதாட��ைடய ேவைலக� அைண�ைத��
ஒ���ப���வத�காக….

பா�ேத� ஆ�சா�யா- ம������ய
அைவ�தைலவ� அவ�கேள நா�
உ���ெதா����ப ஆைணய���கான ச�ட
வைர�-2013 ஐ அ��க�ப���வைத�
��க�ட காரண�களா� எ����ேற�
எ�� ேபச� ெதாட��ய�� பல �����க�
எ��த�.

ம������ய அைவ�தைலவ� அவ�கேள



உ���ெதா�� ��ப�ைத வள����
�ைறேய எ�ப� அைத�க���ப����
�ைறயாக இ��க ����.

அ�ைம�� ேவளா�ைம�கான
�ைல��� தன� மரப� மா���ப��க�
ம��� உண��ெபா��க� ���த
அ��ைக�� �த��ரமான, சா��
�ைல��லாத (Conflict of Interest)
ஒ����ைற ஆைணய� ேதைவ எ��
ப���ைர���ள�.

இ�த� ப���ைரைய �ைறேவ�றாம�,
இ�ேபா� ப�னா�� �ைத ��வன�க���
உத�ட அர� இ�த வைர�
ெகா��வர�ப���ள�.



�ைத ��வன�க��� ஆதரவான ஒ�றாக
இ�லாம� உ���ெதா����ப ஒ��கா��
ஆைணய� உ���பா�கா��, ப����
ெப��க� (உ�� ப�மய�) ம�த�க��
ஆேரா��ய�, கா�நைடக�� ஆேரா��ய�



ஆ�யைவக��கான ��ைமயான ஒ�றாக
இ��கேவ���,

ஆகேவ இைத� �����ழ� ஆைம�சக�
அ�ல� ம�க� நல� ம��� ���ப
நல��ைற ம��� ேவளா� அைம�சக�
ஆ�யைவ இைண��…(�����க�)
உ�ேத��க�ப���ள இ�த� ச�ட வைர�
ப���� ெப��க� ச�ட� ம���
�வசா�க�� ப��உரக�க� உ�ைமகா���
ச�ட���� இண�கமாக இ�ைல.

இ�த� ச�ட வைர� இ��யா ைகெய�����
ஏ���ெகா���ள பல சஞ�வ ேதச
ஒ�ப�த�க�, உ���பா�கா�� மாநா��
ஒ�ப�த�, ப����ெப��க�, �����ழ�,
ம�த உ�ைமக�, உ���ட பலவ��ட�
உைசவாக இ�ைல. (�����க�) அைம�ச�



– ��.பா�ேத� ஆ�சா�யா எ���ய
�னா�கள ஏ�க�த�கத�ல. நாடா�ம�ற�
இ�த� ச�ட�ைத இய�ற த����ள� தா�

ம�ெறா� ப�க� மரப� மா��� ெதா��
��ப ஆதரவாள�க� இ��ய இய�ைக
வள�கைள� ச�ட�����, அ��ய�
அைம�� ����� கா�பத�காக உ�வா��ய
அைம��கைள� ைகவச�ப����
ெகா���ளன.

இ��யா�� உ�ள தாவர வள�க�.
அவ��� பய�பா�கைள� ப�வ�
,பா�கா�ப� ேபா�ற ேவைலக�ட�
அ��ய ��வன�க� இ��ய தாவர
வள�ைத� பய�ப��த அ�ம� வழ�க�
ேபா�ற ப�கைள� ெச�ய ேத�ய தாவர,
மர�ய� வள ெப�டக��� (National Bureau



of Plant Genetic Resources (NBPGR) எ�ற
அைம�ைப இ��ய அர� உ�வா����ள�.

ேத�ய தாவர மர�ய� வள ெப�டக� எ�ப�
இ��யா�� தாவர உ��ன�க�� மர�ய�
ெப�டக� ேபா�ற�. அைவக�� வைகபா�,
பய�பா� உ���ட
அைண���வர�கைள�� ெதா����
பா�கா��� வ�� அைம��. ���க� ���
இ��ய தாவர வைக�ன�க�� ஒ��ெமா�த
பா�கா�பக� எனலா�.



இ� இ��யா�� உ�ள எ�லா� தாவர,
����� வள�கைள� ப��ய ப��,

அைவக�� �ைதக�, மா��கைள�
ேசக���� பா�கா�� வ��ற�. அ��ய
அைம��க� இவ�ைற� பய�ப���வதாக
இ���� இத� அ�ம��ட� தா� ெச�ய



ேவ���. ஆனா� இ�த� அ�ம�����
தா� இ��ய க����கா� இரக�க� மரப�
மா��� க�த�யாக உ�வா�க�ப�ட�.

இ� ப���� ெப��க� ச�ட��� ப�
(Biodiversity act) தவறான� எ�பதா�
�ர�சைனக� �ள�ப�ப�ட�. வழ��
நட�த�ப�ட�. இ��ய அர� மா�சா�ேடா-
ம�ேஹா��� ஆதரவாக� தன� ��ைவ
ெத���த�.



இ�த� ���ய��வ� வா��த ேத�ய தாவர,
மர�ய� வள ெப�டக��� (National Bureau
of Plant Genetic Resources (NBPGR))
இய��னராக �ைன.ேக.�.ப�சா�
�ய��க�ப��றா�. இவ� �ல�க� வழ��
ப�சா� அ�ல.. அவ� �ல�க� வளைமைய�
ெகா�ைளய��க அ�ம��பவ�, இ��ய�
தாவர வள�கைள� ெகா�ைள ெகா��



ேபாவத�கான அ�ம� வழ�க
�ய��க�ப�டவ� எ�ேற ����டலா�.
ஏென�� இவ�� ���ல� அ�தைகயக�..

இவைர இ�ெபா���� �ய��த ேபாேத,
’’அ��தவ� ஆரா���ைய� தன� எ�� ��
கா���ைம ெப�� ��ஞா�க���
வழ�க�ப�� ���க�� ம��� ��க
��தான ‘ரஃ� அகம� ��வா� ��ைத’
2009� ெப���ளா�,’’ எ�ற ��ற�சா��
எ��த�.

ேவ�� உ��� மரப�ைவ க�த���
����வ�� ��ய �ைறைய� ��ெதா�
��ஞா� உ�வா��ட அைத� த� ெபய��
கா���ைம ெப�றவ�.

ேம�� ேவளா� ��ஞா�க� ேத���



���� ��க�� ப� ேம� ம�ட
ப�க�� ேத�����, பத�
உய��க���� இரக�ய� ப������
சம���க�ப�வ� அவ�ய�. இவர� ப�
இரக�ய� ���� 2004� இ��ேத
அ��க�பட��ைல. இவைர� ேத�� ெச�ய
ேவ��� எ�பத�காகேவ ேத�����
இர�� �ைற உ�வா�க�ப�ட��
நட���ள�.

இவ�� ��த அ�கா�யாக��
��ஞா�யாக�� ேத�ய தாவர உ���
ெதா����ப ஆ�� ைமய���
தைலவராக�� இ��த �ைன. ஆன�த�மா�
(இவ�� மரப� மா�� ��தகேர!!!)
�ைன.ப�சா� தன� த�கா�, க��,
ேகா�ைம உ���ட 8 மரப� மா��
ஆ���காக� ெப�ற ஆ�� �ைதக�



உ���ட ெபா��கைள� ���ப
ஒ�பைட�க��ைல எ��� ஒ�பைட�க�
ேக�ட க�த����� ப�� �ட
அ��க��ைல எ�� ����ளா�.



இ�தைகயவைரேய இ��ய தாவர
வைககைள� கா�பத�கான ெப�டக���
இய��னராக �ய��க���ளா�. இ�த
�வர�கைள எ�லாேம ப����ைகக���
வ�த�. இ����� எ�த நடவ��ைக��
இ�ைல.

Available online at

http://indiatoday.intoday.in/story
/genetically-modified-food-crops-
researcher-kailash-c-bansal-grabbed-
rafi-ahmed-kidwai-award-for-patent-claim/1
/226654.html

�ல அ�ைம�கால� ச�வேதச �க��க�

மரப� மா��� ப��க��� ஏ�ெகனேவ
������த 10 ஆ��க� தைடைய� ெப�



நா� ���� ேம மாத��� கைட��� உ��
ெச�த�. அத�� அ��த� �ல நா�க����
���ைப�� நா�� உ�ச�� ம�ற� அ�த
நா�� அர� அ�ம�ய�����த �.�
க�த���� தைட ���த�.

தா�க� வா��� ப�ட�க�� மரப�
மா�� �ைளெபா��க� கல���ளதா
எ�பைத �க�ேவா� அ���ட ேவ���.
அத��� ப�ட�க�� ெபா�டல���
அைடயாள� (ேல��) ேவ��� என 90
���கா� அெம��க�க� ேக���
ேபாரா��� வ��றா�க�. ஆனா�
அெம��க ஐ��ய அர� அைத ஏ�க��ைல,

மா�சா�ேடா அைடயாள�ட� எ�ற
க��ைதேய க�ைமயாக எ����ற�.. �ல
மாத�க��� �� க�ேபா��யா மா�ல



அர� ம�க�� வ����தைலய��� நட��ய
ெபா� வா�ெக��� நட��ய�.

மா�சா�ேடா உ���ட
��வன�க�.வழ��� இ�� �ய�� எ�ப�
ந�ப��யாத அள��� ���ய�
டால�க�� �ள�பர�க� ெச�� �க
ெம��ய இைடெவ��� அைடயாள�
ேதைவ எ�ற வா�ெக��ைப ேதா�க��தன
ஆனா� ெவ�மா�� மா�ல� த�
மா�ல��� இ�த� அைடயாள� ேதைவ
என� ��மான� �ைறேவ����ள�.
மா�ேன-�� இ�த� ��ைய
உ�வா����ள�.

கட�த மாத� உல�� ப�ேவ� நா�க�� 10
இல�ச����� அ�மான ம�க� மரப�
மா��� ப��க��� எ�ரான உண�ைவ



‘மா�சா�ேடா��� எ�ரான
ஊ�வலமாக’நட�தன�, ஆ�பா�ட�
நட��ன�.

ஐேரா��ய ம�க�� ெதாட� எ����,
�ற�க���� காரணமாக��, ம�க�ட�
த�க�� வாத�க� ப��க��ைல, ந�ப
ைவ�க��ய��ைல எ�பதா�� ஐேரா��ய
நா�க�� ெசய�ப�� வ�த ஆ�வக�கைள
மா�சா�ேடா உ���ட அைன�த� மரப�
மா�� �ைத ��வன�க�� ����டன.

இ� ஐேரா�பா�� இைவக� இ��ப��
பய� ஏ���ைல எ��� அ������டன.
ஹ�ேக��� ப��ட�ப����த 500
ெஹ�ட���� அ�கமான பர���
ப��ட�ப����த மரப� மா��
ம�கா�ேசாள ப�ைர அரேச எ���



அ��த�.

அெம��கா����� இற��ம� ெச�ய�ப�ட
ேகா�ைம�� மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட
ேகா�ைம கல����பைத� ஜ�பா�
க�ட�ய அெம��க� ேகா�ைமைய� ����
அ���ய�.

பல ஆ�ய, ஐேரா��ய நா�க� த�தம�
�ைற�க�க�� இ�த� கல�பட�ைத�
க�ட�ய க�கா��ைப அ�க����ளன.
அெம��க� ேகா�ைம �வசா�க�
மா�சா�ேடா ��வன���� எ�ராக ந�ட
ஈ� ேக�� வழ�� ெதா��� வ���றன�.
இைவயைன��� ேம மாத �க��க�. ��
மா��� ம�த மரப��கைள� கா���ைம
ெச�வ� ெச�லா� என� ���� வழ��
இ��ெமா� ��ைட� ேபா����ட�



அெம��க ��ம�ற�. அைன���
மா�சா�ேடா தைலைம�லான மரப�
மா��� ப��கைள உ�வா��� �ைத
��வன�க���� அைவக�� கா���ைம
ெவ���� எ�ரான உலக உண��க�.
‘�ைதகைள� த�க�� ெசா�தா���’
மா�சா�ேடா�க�� கன� கைல�க�ப��
வ��ற�.. உலக உண�� இ�ப�யாக இ��க
மா�சா�ேடா�க� �ைதக�� �தான
த�கள� �� ந�வா���க� ச�ட
ச��ெபா��கைள உ�வா��வைத�
��ர�ப��� வ���றன.

இ��யா எ�ன ெச�யேவ���?

இ��யா��� இ.உ.ெதா.ஆைணய����
மா�றாக உ���பா�கா���கான ச�ட� தா�
உடன�� ேதைவ.



எ�த மரப� மா�� உ��ன�க� எ�த
வைக�னதா���அைத ஒ���ப����
அைம��� �த�ைம�ப� ந�ன உ���
ெதா�� ��ப� தர���ய
ஆப���க�ட����ம�கைள��
இய�ைக��ழைல�� பா�கா�பதாகேவ
இ��க ேவ���.உலகெல����
ெப��பா�ைமயான ம�க��, �ைறய
அர�க�� மரப� மா��� ெதா��
��ப�ைத �ராக���வ�� ேவைள��
அைத� ெதா��� ெகா����பைத
ம�ப��லைன ெச�யேவ���.

எ�த வைக� ச�டமா���
இத�அ��பைட�� ��க�டைவக�
அட��யதாக இ��கேவ���.

��பா�கா�� ெகா�ைகேய (Precautionary



Principle) ைமய �ைலயாக இ��கேவ���.

மா�� வ�க�� ப�� �ர�சைனைய�
ச�ெச�யவ���ைல எ��ற ���ைல��
தா� மரப� மா��� ெதா�� ��ப�ைத
எ��கேவ���.

மரப��க� ெவ�ேயறா வ�ண�
பா�கா�க�ப�ட வைக�� நட���
ேசாதைனக� ம��� ெவ���ழ��
வள��த� ஆ�ய ேசாதைனக�
வ�ைச��ரமமாக நட��த� ம���
இ��ர����மான அைவயைவக��கான
த��த� ஒ��கைம��, க�கா���
�ைறக� ேதைவ.

��ெவ���� இட��� உ�ளவ�க� சா��
�ைலய�றவ�களாக� ���பாக�



�த��ரமானவ�களாக இ��கேவ���.

ெபா�ம�க�ட� எைத�� மைற�காத
ெவ��பைடயாக� ெசய�பா� ேதைவ,

�த��ரமான அல� ஆரா�த� ேதைவ

ெபா�ம�க� ப�ேக�� ெகா�ட
ஜனநாயகமான ெசய�பா�க� ேதைவ.

ஆப�� ம���ட�-

(அ) ��ைமயான, ச�யாக அ��ய�����
ச�யாக வ�வைம�க�ப�ட ேசாதைனகைள�
ப���ைர�� அைவகைள மரப�
மா���ப��க� உ�வா��பவ�கைள�
கைட���க� ெச�யேவ��� ேம�� அ�த
��வன�க� அ���� ஆ�வ��ைககைள�
த��த �த��ரமான ஆ�வாள�க�



ெகா�� ப����க�படேவ���

(ஆ) எ�லா ஆ��கைள�� ெச�ய���ய,
ேதைவயான எ�லா� க�டைம�� வச�க��
ெகா�ட ஆ�வக�ைத அைம�� அத�
�ல� �த��ரமாக அ�த ஆ�வ��ைககைள
அல� ஆராயேவ���

ெதாட� க�கா���, ம����க� ெதாட���
ெச�த� ம��� ஆப��க� அ�ய�ப�டா�
அ�ம�ைய ���ப� ெபற� ஆ�யன
ஆப���கள ேமலா�ைம ெசய�பா���
ேதைவ.

தவ� ேந��தா� ெபா��ேப���
வ��ைற�� அ�த�தவ�க��கான
த�டைனக�, ந�டஈ�, தவ�கைள�
ச�ெச�த�உ���ட வ��ைறக� ேவ���.



ேம�� அவ���� அ�த� ப��கைள
உ�வா��யவ�கைள ம������
தவ�ைழ��� ஆைணய�தவ�கைள��
இ�த� ெபா��ேப�ற�� ேச��க ேவ���.

வா��ேவா� �வர�க� அ��� வா���
பய�ப���� வைக�� இற��ம� உ���ட
எ�லா மரப� மா��� ப��
�ைளெபா��க��’’மரப� மா��
�ைளெபா��க� ெகா�ட�’’ எ�ற ேல��
இ��கேவ���

பா��க�ப�டவ�க� எ��� �ைற���
வைக�� எ�ைமயான �ைற���
�ைறக��, ெபா� நல� க�� எவ�
ேவ��மானா�� �ைற�� ெச���
வைக��� கால வைர ��ணய� இ�லாத
வைக��� �ைற�� ெச��� �ைற இ��க



ேவ���.

இ��ய ��டா�� அைம�� �ைற��
உ�ள�. அர�ய� சாசன� �வசாய�ைத
மா�ல�க�� உ�ைம� ப��ய��
ைவ���ள�. ஆகேவ மா�ல�க� த�
ப����� தன�கான க���பா��
�ைறகைள�� ஒ���ப����
அைம��கைள�� உ�வா���
ெகா�வத���ய சர��க� உ�ளதாக இ��க
ேவ���.

ேம�� அர�ய� சாசன� அ����ள
ப�சாய�� அைம��க� ம��� �ராம
சைபக��� உ�ய தன� இய�ைக வள�
ம��� ம�க� நலைன� பா�கா�பத���
உ�ள அ�கார�ைத� ப���� ப�யாக��
இ��க ேவ���.



Precatuionary Principle –
��ென�ச��ைக ெகா�ைக –

இ� ப���� ெப��க� மாநா���
(Convention on Biodiversity-CBD)
எ��க�ப�ட ெகா�ைக. இ��ய அரசா�
ஏ�க�ப�ட ெகா�ைகயா��. இத�ப� எ�த
வைகயான ெதா�� ��பமா��� அ�ல�
அத� நடவ��ைககளா��� பா���க�
ஏ�ப��தலா� எ�பத�கான அ���க�
இ��தா�, அ� ��ைமயாக�
பா�கா�பான� எ�� உ��ரவாத� அ��க
இயலாத ேபா�, ��ென�ச��ைக
அ��பைட�� அைத� ைக� ெகா�ளாம�
இ��கலா� அ�ல� தைட ெச�யலா�.

Risk assessment



மரப� மா��� ப��க� ம�த�க���,
கா�நைடக���, �ற உ��ன�க���,
�����ழ���, இய�ைக��� ப�ராக,
�ைதயாக, கா�நைட��வனமாக, உணவாக
இ��� ேவ� எ�த வ�வ��தலா���
பா��� அ���மா எ�ப� ���த ஆ��க�,
��டகால��� ஏ�ப�� பா���க�, ெதாட�
பய�பா�டா� ஏ�ப�� பா���க� (Long
term cumulative effect) உ���டைவகைள
ம����க� ஆ�யனேவ ஆப�� ம����
என�ப��ற�.

Biosafety

ம�த�க�, �ற உ��ன�க� ம���
இய�ைக� �ழ�� பா�கா�ைப இ�
����ற�. மா�� ைவ�க�ப�ட மரப��க�
�ற தாவர, ப�� வைகக�ட� கல��



மரப�� கல�படமாத�, மரப� மா���
��க�� �ைள ெபா��க�, ப�ட�க�
உண� �ல� பா��ைப உ�வா�கம�
இ��ப� உ���ட பல�� இ�� அட���.

(����)



உ�க� பா�ைவ�� ேம��
�ல ெச��க�.

2014 இ��ய �வசா�� பட�



உ�க� பா�ைவ�� ேம�� �ல ெச��க�.

ஒ�ெவா� வரலா���� ச�க
மா�ற���காக ����ட தைலவ�க��
ெபய�கைள� ேபால �ல க��கா�க�
�ேரா�க�� ெபய�கைள�� கால�
எ�ைற��� �ைன�� ைவ������. 



��க� இ�வைர��� ப��த ஒ�ெவா�
இ��ய�க�� எ��கால உண�
வா��ைகேயா� ச�ம�தப�ட இ�த மரப�
மா�ற� ���த �ர�சைன�� இைத எ���
மா�� மாத� 14� ேத� 2014 வ�ட� அ��
த�ேபா� ஆ�� ெகா������
ம�ேமாக� �� அரசா�க� இ�� நா�கைள
எ��� ெகா�� இ����ற�.

ெக�டவ�க�, �யநலவா�க� அ�தைன
���ர� ந�லவ�ைற� ப�� ேயா��க
மா�டா�க� எ�பைத� ேபால கட�த 2014
��ரவ� மாத� �ல �க��க� இ��ய
அர�ய�� நட���ள�. ஆனா� ம�க�ட�
அ� ���த ��த�� ம��� எ�����
இ�லாம� ச�டமாக �ைறேவ�ற�ப���ள�.

அ� ���� இர�� ப����ைக�� வ�த



தகவ�கைள உ�க� பா�ைவ��
ைவ���ேள�. காரண� இ��� பல
வ�ட�க� க��� இ�த ெதா��ைப ப��க
வ�பவ�க��� இ�த க��கா�ைய� ப��
ெத��� இ��க ேவ��� எ�பத�காக
பட�ேதா� இ�ேக ப�� ெச�வைத எ�
கடைமயாக க����ேற�.



Veerappa Moily



Politician

Marpadi Veerappa Moily is an Indian
politician from the state of Karnataka,
and the current Minister of Petroleum
and Natural Gas. He was the former
Minister of Corporate Affairs and
Minister of Power in the Indian
government. Wikipedia

Born: January 12, 1940 (age 74),
Moodabidri

Spouse: Malathi Moily

Party: Indian National Congress

Education: Mangalore University,
University Law College, Bangalore



மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட �ைதக� ம�த
ஆேரா��ய���� எ�ரான� எ��
நாெட��� �ற�ப�� வ�த �ைல��,
த�ழக�ைத ேச��த ெஜய�� நடராஜ�
�����ழ� �ைற அைம�சராக இ��த
ேபா� அத�கான தைட��லா சா��தைழ
வழ�� ைகெய���ட��ைல. ஆனா�
ப�னா�� க�ெப�யான �.எ�.�ரா���
இ�த உ�ப�� �ய���� தைட��லா
சா��த� வழ�காத காரண�தா� அவ�
பத� �லக ேந��த�. இ��ைல��
அ��ைற�� ��ய அைம�சராக
ெபா��ேப�ற �ர�ப ெமா�� உடன�யாக
அ�க�ெப��� ஆதரவாக தைட��லா
சா��தைழ வழ�� உ�தர����ளா�.

இத� �ல� அ���வன� இ��யா��
மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட ேகா�ைம,



அ��, ேசாள�, ஆமண�� ம��� ப���
ஆ�ய ெபா��க�� �ைதகைள உ�ப��
ெச�ய��, ��க�� ����. மரப� மா�ற�
ெச�ய�ப�ட �.� க����கா� ��பைன��
நா� ��வ�� எ���� ஏ�ப�டேபா�
அ�ேபாைதய �����ழ� �ைற அைம�சராக
இ��த ெஜயரா� ரேம� அத�� தைட
���தா�. ெஜய�� நடராஜ� அவ�க�
மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட �ைதக�
உ�ப���� ஒ��த� வழ�காம�
“�ர”�ெப�ம�யாக ��ற �ைல��
த�ெபா�� “�ர”�ப ெமா�� ேகாைழ
ெமா��யாக மா� அத�� ஒ��த�
வழ�����ப� ம�க� ம���� ���த
அ����ைய ஏ�ப�����ள�.

மாைலமல� 02.03.2014



மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட அ��,
ேகா�ைம உ���ட 200 வைகயான
ப��கைள  வய�க�� ப���� ேசாதைன
நட��வத�� �ர�பெமா�� தைலைம�லான
ம��ய �����ழ� அைம�சக� அ�ம�
அ������ற�. இ� இ��ய �வசாய�ைத
அ�ல� ஊ�� அ��பத�� சமமானதா��
எ�� பாமக ��வன� ராமதா� எ����
ெத�����ளா�.

இ� ���� அவ� ெவ�����ள
அ��ைக��, �.�. ப������ �ற� மரப�
மா�ற� ெச�ய�ப�ட க����காைய
இ��யா�� ச�ைத�ப��த  �ய��க�
நட�தேபா�  ம��ய �����ழ�
அைம�சராக இ��த ெஜ�ரா� ரேம� தைட
���தா�. அ�ம�����, மரப� மா�ற�
ெச�ய�ப�ட ப��கைள இ��ய ம���



ப���� ேசா��� பா��பைத�� தைட
ெச�தா�. அவ�����ற� வ�த ம��ய
�����ழ� அைம�ச� ெஜய�� நடராஜ��
இேத அ���ைறைய கைட���தா�.

இ�த �வகார� ���� ஆ�� ெச��
2012ஆ� ஆ�� ஆக�� மாத� அ��ைக
தா�க� ெச�த ம��ய  ேவளா��ைற�கான 
நாடா�ம�ற �ைல����ன�, மரப�
மா�ற� ெச�ய�ப�ட ப��களா� ம�த
உட��ைல, ப���� வா��ைல, �ைத
இைறயா�ைம, உண��பா�கா��,
ப�ைண வா�வாதார� ஆ�யவ����
அ����த�க� ஏ�ப�� எ�பதா�,
இ��சய��� அவசர�ப�� 
��ெவ��க��டா� என
ப���ைர���ள�.



மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட ப��க� ����
ஆரா�வத�காக உ�ச��ம�ற�தா�
அைம�க�ப�ட  ெதா����ப�ப வ��ன�
���� இேத க��ைத வ�����ய�ட�,
இ��யா�� வ�ைமயான ஒ����ைற
அைம�� ஏ�ப��த�ப�� வைர, மரப�
மா�ற� ெச�ய�ப�ட ப��க�� கள
ஆ���� அ�ம� தர� �டா� எ���
ப���ைர����த�.

இ�ப���ைரகைள ஏ�� மரப�  மா�ற�
ெச�ய�ப�ட ப��க��� ����மாக தைட
���க ேவ��� எ�� 11 
�ைணேவ�த�க�, ப�ம ��� ெப�றவ�க�
உ�பட 256 ேவளா� ��ஞா�க�
ெகா�ட �� அ�ைம�� �ரதம���
க�த� எ�����த�. இ�தைகய �ைல��,
யா�ட��, ஆேலா��காம� மரப� மா�ற�



ெச�ய�ப�ட ப��க�� கள ஆ����
அ�ம� அ�����பத� �ல� இ��யாைவ
ப�னா�� �ைத ��வன�க��
ேசாதைன�களமாக��, இ��ய�கைள
ேசாதைன எ�களாக��  �ர�ப ெமா��
மா������றா�. அவர� இ�த நடவ��ைக
�க� க�ைமயாக க���க�த�கதா��.

�னம� 01.03.2014

2034 ஆ� ஆ�� வைர இ�ேபா��ள
இ��ய �வசாய அ�� �ைல ெதாட���
ெகா�ேட இ��தா� 150 வ�ட�க��� ��
இ��யா�� இ��த ப�ச��னா�
பா��க�ப�டவ�க�� பட�கைள� ேபால ந�
தைல�ைறக� பா��ைப ச���க ேந���.

எ�தைன ேப�க��� ெவ�நா��� இ���



உண�கைள இற��ம� ெச�� ம�கைள
கா�பா�ற ����?

ெப��� ெகா�ேட இ���� ம�க�
ெதாைகைய அரசா�க� எ�ப� சமா��க
����?

�����பாக மா�ற�ப�ட �ல�க����
�ற� ������� �ல�க� ப��க� வளர
��யாத ச�� இ�லாத �லமாகேவ இ����.

நம��� ேதைவ�ப�� �ைதக� அைன���
ஏேதாெவா� ப�னா�� ��வன��ட�
வா�க ேவ��யதாக இ����.

அத� �ல� அவ�க�� அராஜக
அர�யைல ெதாட��வா�க�.

வா��த உ�க��� ந��.



(ேஜா�� �����) 27/03/2014

ெதாட���� – powerjothig@yahoo.com

வைலப�� http://deviyar-
illam.blogspot.com/





டால� நகர�









ம���ைர – ர�ச� நாராயண�. ெப�க��.

வ�லைம இைணய இத�
http://www.vallamai.com/?p=41654

டால� நகர�. எ��யவ�: ேஜா��.

ப��பக�: 4த����யா பைட�பா�வக�.
�ைல: �. 190.

ப�க�க�: 247.

ெவ�யான ஆ��: 2013





��ைதய என� �� ��
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ஆ��ய� ����
கட�த ஐ�� ஆ��களாக ‘ேத�ய� இ�ல�’
எ�ற வைல�ப��� த� மன�� ப�டைத
ப�டவ��தனமாக� ெசா�� ‘நா�
இ�ப��தா�; எ� எ��� இ�ப��தா�’
எ�� ���ைர ப��த ப�வ� �� ேஜா�
கேணச� எ��� ேஜா��. தன�
மைன��ட��, 3 ெப� �ழ�ைதக�ட��
(இவ�கேள இவர� ேத�ய�க�) ������
வ���றா�. 4த����யா இைணய தள���
இவ� எ�� வ�த ‘டால� நகர�’ க��ைர�



ெதாட� இ�ேபா� ��தகமாக
ெவ�வ�����ற�. இ� இவர� �த�
��தக�.

இவ� எ��ய ‘ஈழ� வ�தா�க� ெவ�றா�க�
ச�ப��� இ-��தகமாக ெவ��ட�ப��
�த� மாத��� �மா� 8,000
தர�ற�க�கைள எ��������ள�.

��தக�: டால� நகர�

டால� ேதச� எ�� அெம��காைவ�
ெசா��வ� உ��. இ� எ�ன டால�
நகர�?  இ��யா�� ஏ��ம��� பல ேகா�
டால�கைள ெப�வ�� ெப��ப�� வ����
����ைர� தா� இ�ப�� ������றா�,
ேஜா��. ����� எ�றா� உடன�யாக
ப�ய�, ஜ��க� எ�� உ�ளாைடக�



�ைன��� வ��; அ�த� கால�தவ�க���
����� �மர� �ைன��� வ�வா�. அ�த�
������ இ�ெனா� ப�க�ைத – ெதா��
நகர� எ�� ப�க�ைத தன� டால� நகர�
�ல� நம�� கா���றா� ஆ��ய� இ�த�
��தக���.

ஒ� சாதாரண ெதா�லா�யாக 1992 – இ�
����� வ�த ேஜா�� இ�ேபா� ������
ஒ� ெப�ய ��வன��� ெபா� ேமலாள�
ஆக இ���றா�. தன� வா��ைகைய
ெசா���ேபாேத தா� க�ட, இ�ேபா�
கா�� ������ வரலா�ைற�� ப��
ெச��றா�.  ��தக�ைத� ப����ேபா�
இர��� ேவற�ல எ�� ���ற�.

ெதா�� வா��ைக�� த�ைன �ைல
����� ெகா�ள ேபாரா�ய ேபாரா�ட�க�,



ச���த அவமான�க�, தா��ய �ர�க�,
ஏ�ய ப�க�, ச���ய இட�க� எ��
பலவ�ைற�� ேப�� ேஜா��, �டேவ
������ ப�சாைலக�, ��பாைலக�,
ஏ��ம�, இற��ம� வ�க�, அவ���
�க�� அர�ய�க�, இ�த ஊ��� ேவைல
ேத� வ�� ஆ�, ெப�, �ழ�ைதக��
அவல�கைள�� ெசா��� ெகா��
ேபா�றா�. ஒ� க�ட��� ேஜா�� எ��ற
த�ம�த� மைற�� ����� ம��ேம ெத�ய
ஆர����ற�. இ�த மா�ற� �க��
இய�பாக நட��றப�யா� கைட��� ந�
�ைன�� ��ப� டால� நகர� ம��ேம.

�� எ�ப� ஆைடயாக மா�வத��
எ�தைன எ�தைன �ைறக�? ஒ�ெவா���
ஒ�ெவா� உலக�. ஒ�ெவா� �ைற���
����கண�கான �ைறக�. ெந�ய�ப�ட



�� வ�ண வ�ண ஆைடகளாக
உ�மா�� ேநர� எ�ப� ஏற��ைறய ஒ�
�ழ�ைத�� �ரசவ�ைத� கா�ப� ேபால
எ�� ெசா��� ேஜா��, ஒ�ெவா��ைற
ப���� �க�� ��வாக� ேப��றா�.

����� எ�ப� ெவ������
பா��பவ�க��� ெசா��க� எ��
ேதா���. இ�� வ����டா� எ�ப�ேயா
�ைழ���ெகா�ளலா� எ��
வ�����றா�க�. ஆனா� உ�ேள
இ��பவ�க����தா� உ�ைம �ைல
ெத���. ெதா�லா�க��� உைழ��,
உைழ��  எ�� ேபாைத ஏ��� உைழ��.
ஆனா� உைழ���ேக�ற �� �ைட�கா�.
ெப�க�� �ைலைமைய எ�னெவ��
ெசா�ல? ஆ�� ெப��� ேச���
ேவைல ெச��� ெதா�� நகர�க�� நட���



பா�ய� �ற�க� ������� உ��.

இவ�ைற� த�ர ஒ�ெவா�
���ப������� ஏ��ம� ��வன�க��
இர� பக� பாராம� ேவைல ெச��
ெகா������ �ழ�ைதகைள கண���
ெகா�� வர��யா�. ���ப��ட� இ�த
ஊ��� வ�பவ�க��� ���ப�
��வ���� ேவைல �ைட���, ஆனா�
வா��ைக? சம��ர�ற �ைற��
வள������� ������ ��ட�டாத
உ�க�டைம��க�, அ���க�படாத
��தைடக�, �டாத சா�கைட���க�,
��ேவ இ�லாம� ெதாட�� சாைல
மராம�� ப�க�, ெப�நகர�க��
சாப�ேகடான ேபா��வர�� ெந�ச�,
சாய�ப�டைற �தலா�க�� ச�க
ெபா��ப�ற ெசய�களா� �ஷமா�� ேபான



ெநா�யலா� எ�� பல �ர��க� ந�ைம
�ைக�க ைவ���றன. ெவ���
பளபள��� டால� நகர� உ�ேள
ட�ல���ற�.

ைமய� ெதா�லான ஆைட ெதா�ைல சா��த
�ைண�ெதா��கைள ந�� இ��
�ைறய�ேப� வா��� ெகா�����றா�க�.
ஆ�ர� �பா� �த�� �த� ேகா� �பா�
�த������ இ�� வ� உ��. ெட��
�த� க�யா�ம� வைர��ள இ��ய�க�
ஒ�� �� வா�� ஊ� ����� எ�ப� இ�த
ஊ�� த�� �ற��. தன� அயராத உைழ��
எ�ற �லதன�ைத ைவ���ெகா��
உய��த ‘க�ணா எ��ற ��’ ப���
ெசா��� ஆ��ய� அ�ப� உய��த
வா��ைகைய� த�கள� �டா ந�பா�
ெதாைல�தவ�கைள� ப���� ெசா���றா�.



“உலகமய ெபா�ளாதார பா���� ேநர�
உதாரணமாக ����ைர� ெசா�லலா�.
�ன�ேதா�� ஏ� இற��� ெகா������
ெவ�நா��� பண ம��� இ���ள
ஒ�ெவா� ஏ��ம�யாள�கைள��
பாடா�ப���� ெகா�����ற�. டால�
ம��� ஏ�� எ�� ெப��பாலான
ஏ��ம�யாள�க� கா����� கா�����
வ��� கட� வ�� ஏ� கைட���
த�ெகாைல��� தயாரா�றா�க� எ��
ெச�� ந�ைம க� கல�க ைவ��ற�.
�ைல��லாத டால� ம��� ம��ம�ல;
வ��க�� ெக���க�, அரசா�க���
ெத�வ�ற ெகா�ைக எ��
ஏ��ம�யாள�க��� �ன�� ��ய க�ட�,
�ரண ஆ��தா�.

அ��ய �த�� ல�ச�கண�கான ��, ��



ெதா��கைள �ட�� ��� அபாய�
உ�ள�. த�� நா��� பல ப�னா��
��வன�க�, உ��� ேப�ரா��
நகரா��க��� அ��பைட வ� �ட
க�டாம� இ��� வ���றன. ச�ட�
அைனவ���� ெபா�வானதாக இ��
இ��ப��ைல. 2012 ஆ�� கைட� ப����
������ ‘����� ெவ���பாைத�� 2012’
எ�ற க��தர�க� நட�த�ப�ட�.
��னலாைட� ெதா��� ேந�ைடயாக,
மைற�கமாக ச�ம�த�ப�ட அ�தைன
ெதா�� �ைனேவா�க�� த�க�
��ற�கைள ெகா�த��பாக
அ�காரவ��க��ன�ட� ெவ��ப���ன�.
உைழ�க� தயாராக இ����
�����வா�க��� ம��ய அர� எ�ன
��ட� ��� இவ�கைள



கா�பா�றேபா�றேதா? எ�ற தன�
ஆத�க��ட� ��தக�ைத ����றா�,
ேஜா��. ஒ� பரபர�பான �ைர�பட�ைத�
பா��த உண��ட� ��தக�ைத� ப���
�����ேபா� நம����� இேத
ேக��தா� எ��ற�.

26 அ��யாய�க�� ஒ�� �ட ‘ேபா�’
அ��ப��ைல எ�ப� இ�த� ��தக���
�க�ெப�ய �ள� பா���. ஆன�த �கட�
இய� �� 2014 ேத��ெத��த �ற�த எ��
��தக�க�� இ�த� ��தக�� ஒ��. இத��
ேம� நா� எ�ன ெசா�ல?



��ன�ச� – powerjothig@yahoo.com


